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Evenement I Love Sint-Job werkt nu met inschrijvingen
Gazet van Antwerpen - 15 Feb. 2019
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Chiro Sint-Job organiseert op 15 maart opnieuw de 'I Love Sint-Job'-party. Voor de jeugd uit de brede omgeving is het the place to be.
Ze komen normaal met fuifbussen. Alleen heeft de provincie die nu afgeschaft. De gemeente legt wel al een bus in.

Dat brengt uitdagingen met zich mee. Zo vergrootte en verhuisde de feesttent vorig jaar nog naar het Max Wildiersplein. Inmiddels is
25% van de tickets (800) voor I Love Sint-Job al de deur uit. Hopelijk gooit het feit dat de provincie de fuifbussen afschaft geen roet in
het eten.

“De fuifbussen schakelen we enkel in voor I Love Sint-Job. Vroeger kregen we die via de provincie. Jammer dat dit nu afgeschaft is.
Jongeren veilig van en naar fuiven brengen is uiterst belangrijk. Gelukkig krijgen we via de gemeente wel één bus, die verschillende
ritten aflegt binnen en buiten Brecht om jongeren veilig thuis te brengen. Heen kunnen de fuifgangers met de gewone lijnbussen. We
hopen dat één bus zal volstaan. Daarom werken we hiervoor dit jaar met inschrijvingen”, reageert Ruelens.

“Brecht voorziet al verschillende jaren in een budget aanvullend op het aanbod van de provincie. Zo legt de jeugddienst al
verschillende jaren een feestbus in richting Salphenkermis in Oostmalle, heeft de Chiro van Sint-Job hier een feestbus mee laten
rijden voor het evenement I Love Sint-Job en dient het budget voor het busvervoer van De Lijn met oudejaarsnacht. We bespreken dit
alvast op de jeugdraad en laten die hierover een standpunt innemen. De bestuursploeg zal vervolgens moeten bekijken hoe we hier
budgettair mee om gaan”, verduidelijkt jeugdschepen Frans Van Looveren (CD&V).

I Love Sint-Job en I Love Retro vinden plaats op 15 en 16 maart, telkens vanaf 21u op het Max Wildiersplein. Op I Love Retro krijgt
iedereen dankzij sponsor Fidelia een gratis glas cava aan en zijn er chique afgewerkte cocktails te verkrijgen. (ella)

Facebook, www.ilovesintjob.be en www.iloveretro.be
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Op de boekenbeurs van GBS De Sleutelbloem organiseerde het oudercomité een selfie-actie om ouders te stimuleren om voor te
lezen. Wie een selfie opstuurde, kon een leuk boek winnen. De Koepel van Ouderverenigingen van het Officieel Gesubsidieerd
Onderwijs (Koogo) vond dit een heel geslaagd idee. “De selfie-actie viel op”, stelt stafmedewerker Ann Staes van Koogo. “Dit pakket
bevat 24 boeken voor alle leeftijden.” (ella)
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Twee ongevallen zorgen voor grote hinder op E19
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Twee verkeersongevallen zorgden gisteren voor ernstige verkeershinder op de E19 ter hoogte van Sint-Job-in-'t-Goor in de richting
van Nederland.

Omstreeks 13.30 uur geraakten twee vrachtwagens betrokken in een aanrijding. Een van de vrachtwagens week uit en botste tegen de
betonnen middenberm waardoor ook de cabine afbrak. De brandweer moest de bestuurder bevrijden. Om het ongeval vlot te kunnen
afhandelen, sloot de wegpolitie de volledige rijbaan af en moest het verkeer via de parking omrijden.

In de staart van de file gebeurde dan een nieuwe aanrijding met een personenwagen, een bestelwagen en een motorrijder, maar die
voertuigen konden zich op de pechstrook zetten waardoor daar de hinder eerder beperkt bleef. (VTT)
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