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t Waarnemend Burgemeester Stefaan Devleeschouwer
Onderwijs, Ontwikkelingssamenwerking, Personeel, Veiligheid
Spreekuur : vrijdag van 16.30u tot 18u - bureau burgemeester
Oudenaardsestraat 99 - 0496 08 97 37 - stefaan.devleeschouwer1@telenet.be
Partij: Open Vld

t Eerste Schepen Hedwin De Clercq 
Jeugd, Sport, Milieu, Brandweer 
Spreekuur: na telefonische afspraak - bureau PWA
Leinstraat 78 - 0477 33 46 61 - declercq_hedwin@yahoo.com
Partij: sp.a

t Schepen Johan Thomas
Financiën, Mobiliteit, Middenstand, Toerisme
Spreekuur : woensdag van 18 tot 19u - bureau PWA
Stationsplein 9 - 055 42 54 68 - Johan.thomas1@telenet.be
Partij: sp.a

t Waarnemend Schepen André Flamand
Landbouw, Ruimtelijke Ordening
Spreekuur : na telefonische afspraak - vergaderzaal 1ste verdieping
Leinstraat 112 - 0475 42 45 49 - andreflamand@skynet.be
Partij : Open Vld 

t Schepen Marleen Gyselinck 
Ambtenaar burgerlijke stand, Senioren, Huisvesting
Spreekuur : woensdag van 19 tot 19.30u - bureau PWA
Steenpaal 4 - 055 42 60 22 - marleengijselinck@hotmail.com
Partij: Open Vld

t Schepen Sabine Hoeckman 
Openbare Werken
Spreekuur : woensdag van 18.30u tot 19.30u - schepenzaal
St.-Apolloniaplein 7 - 0478 47 44 25 - sabine.hoeckman@telenet.be
Partij: Open Vld

t Schepen - OCMW-voorzitter Marijn Devalck
OCMW, Cultuur, Feestelijkheden, Sociale Zaken, Armoedebestrijding
Spreekuur: maandag van 15u tot 16.30u - bureau OCMW
Bleinstraat 4 -  0496 30 73 07 - info@podiumacts.com 
Partij: Open Vld

t Jürgen De Mets
Gemeentesecretaris
Tel. 055 43 17 50 - jurgen.demets@brakel.be
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De gemeenteraadsleden

Titelvoerend Burgemeester 
Voorzitter Gemeenteraad
Alexander De Croo
Lepelstraat 45 Brakel - Open Vld

Marcel VAN SNICK - Reepstraat 15 - 055 42 44 44 - Open Vld
Noël MORREELS - Driehoekstraat 50 - 055 42 47 12 - CD&V
Lieven BAUWENS - Tenbossestraat  52 - 055 42 31 39 - NVA
Peter BAUTERS - Warande 40 bus/ 0201- 0478 43 51 88 - CD&V
Marcel SAEYTIJDT - Nederstenkouter 19 - 055 42 50 62 - Open Vld
Kris WATTEZ - Bospad 1 - 0475 23 49 21 - CD&V 
Marc DE PESSEMIER - Twaalfbunderstraat 31 - 0494 05 69 74 - Open Vld
Mirella LIMPENS - Voorpad 1 - 055 42 40 26 - sp.a
Stephan VAN DEN BERGHE - Boekendries 27 - 0495 24 78 05 - CD&V
Pascal MACHTELINCKX - Watermolenstraat 100 - 055 42 87 24 - Open Vld 
Leen DE LANGHE - Geutelingenstraat 4 - 0473 23 91 94 - CD&V
Peter VANDERSTUYF - Elverenberg 11 - 0476 97 06 75 - Open Vld
Marie-Jeanne DE TEMMERMAN - Hauwstraat 55 - 0497 37 73 05 - Open Vld
Lien BRAECKMAN - Neerstraat 26 - 055 42 26 24 - CD&V
Jan HAEGEMAN - Langakkerstraat 3 - 0477 51 19 14 - NVA
Yirka BEECKMAN - Fayte 53A - 0496 47 55 06 - NVA

De OCMW-raadsleden
OCMW - Marktplein 26, 9660 Brakel
Marijn DEVALCK, Voorzitter
Bleinstraat 4 - 0493 12 60 29 - Open Vld
Sabine BURENS 
Steenweg 44/A - 0477 13 61 03 - Open Vld
Lisbeth VAN DE MAELE 
Geraardsbergsestraat 62 - CD&V
Lieven DEMOOR 
Tenbergen 20 - 0473 39 31 91 - sp.a
Kristof DE RUYCK 
Meerbeekstraat 119 - 0486 80 78 54 - NVA
Bart MORREELS 
Driehoekstraat 11- 0476 58 54 99 - CD&V
Johnny ROOS
Meerbeekstraat 75 -055 42 33 19 - Open Vld
Hugo VAN HUFFEL 
Herreweg 51 - 0475 33 56 16 - sp.a
Karen VEKEMAN
Herreweg 58 - 0475 90 12 20 - Open Vld

De gemeentelijke administratie
ALLE WERKDAGEN OPEN: 8.30u - 12u  •  WOENSDAG: 16u - 19.30u. 

Secretaris
Jürgen De Mets - Gemeentesecretaris
055 43 17 50 - jurgen.demets@brakel.be
Secretariaat
Danny Van Daele - Adm. hoofdmedewerker 
055 43 17 52 - danny.vandaele@brakel.be
Tamara Verspeeten - Stafmedewerker
055 43 17 54 - tamara.verspeeten@brakel.be
Dany Blommaert - Adm. medewerker 
055 43 17 53 - dany.blommaert@brakel.be
Technische Dienst
Rut Vanderstraeten - Diensthoofd Openbare Werken
055 43 17 59 - rut.vanderstraeten@brakel.be
Sybille Coesens - Adm. medewerker 
055 43 17 59 - sybille.coesens@brakel.be
Bevolking
Dirk Faingnaert - Adm. medewerker 
055 43 17 66 - dirk.faingnaert@brakel.be
Hilde Vandecatsye - Adm. medewerker 
055 43 17 67 - hilde.vandecatsye@brakel.be
Burgerlijke stand
Marie-Paule Teerlinck - Adm. hoofdmedewerker
055 43 17 62 - mariepaule.teerlinck@brakel.be
Sabrina De Bock - Adm. medewerker
055 43 17 62 - sabrina.debock@brakel.be
Peter Haegeman - Adm. medewerker 
055 43 17 65 - peter.haegeman@brakel.be
Debby De Pessemier - Adm. medewerker 
055 75 57 77 - debby.depessemier@brakel.be

Ruimtelijke ordening en stedenbouw
Sarah Van Muylem - GIS ambtenaar
055 43 17 79 – sarah.vanmuylem@brakel.be
Christelle Demooi - Adm. medewerker 
055 43 17 58 - christelle.demooi@brakel.be
Carin Grooten - Stedenbouwkundige
055 43 17 58 - stedenbouw@brakel.be
Voor het bespreken van een dossier met de stedenbouwkundige
 is het aangewezen vooraf een afspraak vast te leggen.
Milieu
Sandy Casieris - Milieuambtenaar 
sandy.casieris@brakel.be
Jonathan Verspeeten - Adm. medewerker 
055 43 17 60 - jonathan.verspeeten@brakel.be
Toerisme - Cultuur
Gary De Nooze - Adm. medewerker 
055 43 17 63 - toerisme@brakel.be
Jeugd - Middenstand - Senioren
Kimberley Vanlierde - Adm. medewerker
055 43 17 64 - adviesraden@brakel.be
Financiële dienst
Ludo De Smet - financieel beheerder 
055 43 17 51 - ludo.desmet@brakel.be
Lien Decock - Financieel deskundige 
055 75 57 78 - lien.decock@brakel.be
Christiane tkint - Adm. medewerker
055 43 17 55 - christiane.tkint@brakel.be
Joris Bakkaus - Adm. hoofdmedewerker
055 43 17 56 - joris.bakkaus@brakel.be

t
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     De OCMW administratie
Openingsuren
Maandag t.e.m. vrijdag:
8 u. tot 12 u. en 12.30 u. tot 16.30 u.
(sociale dienst in de namiddag enkel op afspraak).

Secretaris
Bianca De Staercke - OCMW Secretaris
055 43 15 08 - bianca.destaercke@ocmwbrakel.be

Secretariaat
Sofie Destercke - sofie.destercke@ocmwbrakel.be

Personeelsdienst - 055 43 15 09
Dienstencheques  - 055 43 15 06

Katrien De Langhe - Alg. administratie 
055 43 15 09 - katrien.delanghe@ocmwbrakel.be

Financiële dienst
Ludo Desmet - financieel beheerder 
055 43 12 94 - ludo.desmet@ocmwbrakel.be
Carine Pollez - Adm. medewerk. - Dienst maaltijden
055 43 15 02 - carine.pollez@ocmwbrakel.be

Sociale dienst
Guy Schittecatte - Hoofdmaatsch. Werker
055 43 15 03 - guy.schittecatte@ocmwbrakel.be
Melissa De Neve - Maatsch. Werkster
055 43 15 04 - melissa.deneve@ocmwbrakel.be
Elisa De Keyzer - Maatsch. Werkster
055 43 15 05 - elisa.dekeyzer@ocmwbrakel.be
Vanessa Roosen - Maatsch. Werkster - LOI
055 43 15 07 - vanessa.roosen@ocmwbrakel.be 

Belauto: 055 43 15 00

     Politie Brakel
Jagersstraat 29 - 9660 Brakel
T. 055 42 60 00 - F. 055 43 16 58 of 59
info@pzbrakel.be
Dringende gevallen 101
Onthaalpunt Brakel: Dorpstraat 82 te Horebeke. 
Open van 8 u tot 12 u (maandag tot vrijdag) 
en van 9 u tot 12 u op zaterdag.

     Gemeentelijk Onderwijs 
Veerle De Couvreur - Schoolhoofd
veerle.decouvreur@gbsbrakel.be
Gemeentelijke Basisschool
Steenweg 93 - 9661 Brakel - 055 42 30 94
Gemeentelijke Kleuterschool
Muiterij 3 - 9660 Brakel - 055 42 53 20

     Woonzorgcentrum Najaarszon 
Bruno Schollaert - Voorzitter
0495 10 93 94 - bruno.schollaert@najaarszon.be
Linda Lemaitre - Directeur
055 43 27 90 - linda.lemaitre@najaarszon.be
Tinneke De Schamphelaire - Hoofdverpleegster
055 43 27 00 - tinneke.deschamphelaire@najaarszon.be

     Buitenschoolse kinderopvang
Annick Depraetere - Coördinator
Jagersstraat 64B - 9660 Brakel - 055 42 84 53
kinderopvang@brakel.be

Werkingsperiode / -uren:
Voorschools van 6.30 u. tot 8.30 u.
Naschools van 15.30 u. tot 18.30 u.
Vakantiedagen en -perioden van 7 u. tot 18 u.
Woensdagnamiddag van 11.30 u. tot 18.30 u.

OCMW BRAKEL

     Brandweer Brakel
Rudy Sadones - Brandweercommandant
Kazerne: Neerstraat 97 - 9660 Brakel
T. 0486 88 44 84
brandweer.brakel@skynet.be

Oproepen brand: 055 43 13 13 of 100

     Drugspreventie & begeleiding PISAD

Elsie Van den Haezevelde
Jagersstraat 64 B - 9660 Brakel
T. 055 42 41 39 - 0499 57 84 90
pisad.brakel@oost-vlaanderen.be
www.brakel.pisad.be

     Openbare Bibliotheek
Carmen Vanden Broucke - Bibliothecaris
Tirse 1 - 9660 Brakel - 055 42 12 45 
brakel@bibliotheek.be

Openingsuren: 
Dinsdag van 16 u. tot 20 u.
Woensdag van 10 u. tot 12 u. en van 13 u. tot 18 u.
Donderdag van 16 u. tot 20 u.
Zaterdag van 9 u. tot 12 u. 
Zondag van 10 u. tot 12 u.
Het lidmaatschap is gratis. 

Tel.: 055 43 15 09
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     Gemeentelijk Containerpark
Industrielaan - 9660 Brakel - T. 055 42 69 46 - cpbrakel@skynet.be

Openingsuren zomermaanden 
(van 1 april t.e.m. 30 september)

Maandag en donderdag gesloten
Dinsdag van 13 u. tot 16.30 u.
Woensdag van 8.30 u. tot 12 u. en van 16 u. tot 19.30 u.
Vrijdag van 8.30 u. tot 12 u. en van 13 u. tot 16.30 u.
Zaterdag van 8.30 u. tot 12 u. en van 13 u.tot 16.30 u.

AANBIEDEN: MINIMUM 15 MIN. VOOR SLUITINGSTIJD AAN DE INGANG VAN HET CONTAINERPARK

    

Paul De Staercke - Zwembadbeheerder
Geraardsbergsestraat 31 - 9660 Brakel 
T. 055 42 46 48 
zwembad.poseidon@skynet.be

Openingsuren van het zwembad
tijdens de schoolvakanties
Van maandag tot vrijdag van 14 u. tot 20.45 u.
Zaterdag van 10 u. tot 11.45 u. en van 14 u. tot 17 u.
Zondag van 9 u. tot 11.45 u.

    

Myriam Vanwinnendaele - PWA-beambte 
Marktplein 1 - 9660 Brakel 
Fax 055 43 17 68
pwa@brakel.be
055 60 29 00

    

Wim De Wael - Sportfunctionaris
Jagersstraat 64A - 9660 Brakel - 055 42 31 98
sportdienst@brakel.be

Openingsuren van de sporthal:
Openingsuren zomermaanden (mei - augustus)
Maandag tot vrijdag van 9 u. tot 22 u.
Zaterdag van 9 u. tot 20 u.

Openingsuren wintermaanden (september - april)
Maandag tot vrijdag van 9 u. tot 23 u.
Zaterdag van 9 u. tot 22 u.
Zondag 9 u. tot 12 u. (november - februari)

    

Openingsuren wintermaanden 
(van 1 oktober t.e.m. 31 maart)

Maandag en donderdag gesloten
Dinsdag van 13 u. tot 16.30 u.
Woensdag van 8.30 u. tot 12 u. en van 13 u. tot 16.30 u.
Vrijdag van 8.30 u. tot 12 u. en van 13 u. tot 16.30 u.
Zaterdag van 8.30 u. tot 12 u. en van 13 u. tot 16.30 u.

    

Openingsuren van het zwembad
Maandag van 19 u. tot 20.45 u. 
Dinsdag van12 u. tot 13 u. en van 18 u. tot 20.45 u.
Woensdag van 14 u. tot 20.45 u.
Donderdag van 19 u. tot 20.45 u.
Vrijdag van 16 u. tot 20.45 u.
Zaterdag van 10 u. tot 11.45 u. en van 14 u. tot 17 u.
Zondag van 9 u. tot 11.45 u.

    

Openingsuren van het PWA-kantoor
Dinsdag van 8 u. tot 12 u.
Woensdag van 8 u. tot 12 u. en van 16 u. tot 19:30 u.
Donderdag van 8 u. tot 12 u.

    

Nieuwe clubs die in de toekomst willen
gebruik maken van de sporthal, lesgevers
in bepaalde sporttakken (in de vorm van
initiaties) zijn altijd welkom !
Reservatie dient liefst telefonisch te gebeuren
of ter plaatse.
Opgelet:
Tijdens de middag (van 12 u. tot 13 u.)
 is de sporthal gesloten
Reserveringen voor recreatief gebruik 
zijn steeds mogelijk!
(tot max. 10 weken met de verlenging van deze periode!)

     Gemeentelijk Zwembad Poseidon

     Plaatselijk Werkgelegenheids Agentschap 

     Gemeentelijke Sporthal “De Rijdt” - Sportdienst Brakel
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t De “nutswerken” in de voetpaden zijn in de Neer- en Hoogstraat begin febru-
ari gestart. Gelijkaardige werken worden op het Marktplein en Serpentestraat 
uitgevoerd. De eigenlijke opdracht voor de riolerings- en wegeniswerken is on-
dertussen gepubliceerd. Geïnteresseerden kunnen tot 29 februari inschrijven. 
Na het openen van de offertes start het onderzoek hiervan, gevolgd door het 
voorstel van gunning en de wettelijke “stand still”.  Het is nu nog niet mogelijk 
meer gedetailleerde info te geven over het verloop van de werken. n

i  jurgen.demets@brakel.be - 055 43 17 50 

Asfalteringen 2016
t De gemeenteraad van 15 februari keurde een nieuwe lijst van asfalterings-
werken goed. Straten die dit jaar (deels) aan bod komen zijn o.a.: Kasteel-
straat (parkeerstrook kant oneven huisnummers), kruispunt Fonteinweg/
Kruisstraat, Riebeke t.h.v. kruispunt met Gauwinkel, Burreken, Lepelstraat 
(tussen Gentsestraat en Sint-Apolloniastraat), Winkelweg, Vissegem, Mijn-
werkerspad (tussen Geraardsbergsestraat en Tenbergen). 
De raming voor deze werken bedraagt 336.662,26 euro. n

i   rut.vanderstraeten@brakel.be - 055 43 17 80

 

Groepsaankoop 
voor stookolie-
tanksaneringen.

t Veel gezinnen zijn voor de 
verwarming van hun woning 
overgeschakeld van stookolie 
naar aardgas. Stookolietanks die 
onbeheerd achterblijven, kunnen 
vroeg of laat beginnen lekken. 
Ook lege stookolietanks bevatten 
nog olieresten, zodat ernstige 
vervuiling van de bodem of het 
grondwater kan ontstaan. De 
kosten voor de sanering kunnen 
dan vaak hoog oplopen. Om de 
kosten voor het verwijderen of 
opvullen van zulke stookolietanks 
te drukken, organiseert SOLVA 
samen met de 17 gemeenten en 
steden in Zuid-Oost-Vlaanderen 
een tankslag. n

i  milieu@brakel.be 
 055 43 17 60

Dorpskernvernieuwing (stand van zaken op 19 februari 2016)
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t De gemeenteraad van15 februari heeft 
beslist een “Triveriusmonument” op te 
richten en dit in samenwerking met de 
Vlaamse Bouwmeester. Er is nog geen beslis-
sing over de locatie, noch over de aard van 
het monument. Dit zal nu met de Vlaamse 
Bouwmeester verder worden uitgewerkt in 
een stappenplan. n

Triveriusmonument 
op komst

i   

jurgen.demets@brakel.be
055 43 17 50



t Voor wie?
Iedereen jonger dan 18 jaar en gedomicilieerd te Brakel, 
voor zover de ouders voldoen aan de inkomstencriteria. 
(Ouders of de persoon/personen die het ouderlijk gezag 
uitoefenen).

Voor welke sportactiviteiten?
Met deze sportkansenpas, kunnen de gebruikers een tus-
senkomst ontvangen van het OCMW bij deelname aan 
sportkampen georganiseerd door de gemeente Brakel of 
door één van de door de gemeente erkende sportclubs. 
Deze tussenkomst bedraagt 50% van de kostprijs. Als 
de jongere samenwoont met een alleenstaande ouder 
(co-ouderschap), zal er een tussenkomst zijn van maxi-
mum 25%. De minderjarige kan voor maximum twee 
sportkampen per kalenderjaar een tussenkomst ontvan-
gen. De tussenkomst per minderjarige is per kalenderjaar 
beperkt tot € 200,00.

Kostenvergoeding?
Binnen de maand nadat je je kind hebt ingeschreven 
en het inschrijvingsbewijs hebt ontvangen, dien je het 
inschrijvingsbewijs van de activiteit / sportkamp + het 
bewijs van betaling te bezorgen aan het OCMW.
Deze termijn moet gerespecteerd worden, anders is er 
geen terugbetaling mogelijk.
De terugbetaling zal gebeuren binnen de maand nadat 
de activiteit / sportkamp heeft plaatsgevonden én voor 
zover het OCMW in het bezit is gesteld door de gemeen-
te of sportclub, dat het betrokken kind effectief heeft 
deelgenomen aan de activiteit / sportkamp.

Hoe zo’n kansenpas bekomen?
Door langs te komen op het OCMW van Brakel, Markt-
plein 26 te 9660 Brakel. Openingsuren: elke werkdag van 
8u tot 11u30. In de namiddag op afspraak. Een maat-
schappelijk werker zal nagaan of je in aanmerking komt 
om een sportkansenpas te verkrijgen. Uiteraard is de 
nodige discretie verzekerd. De ouders dienen zich in te 
schrijven op de sociale dienst en dienen mee te brengen:

Mee te brengen?
• Rekeninguittreksels van de laatste drie maanden om 
inkomsten te bewijzen van alle leden van het gezin (met 
kinderbijslag, studiebeurzen en onderhoudsgelden voor 
kinderen ten laste wordt er geen rekening gehouden) + 
de twee recentste aanslagbiljetten van de belastingen.
• Een bewijs van de afbetaling van uw woning.
• Een bewijs van huishuur van de laatste twee maanden

Welke inkomsten komen in aanmerking?
• Er wordt rekening gehouden met inkomsten uit on-
roerende en roerende goederen (van alle leden van het 
gezin), zoals o.a. lonen, pensioenen, werkloosheidsver-
goeding, enzovoort.
• Afhankelijk van je gezinssituatie, dien je onder een be-
paalde inkomensgrens te blijven:
1 volwassene + 1 kind  € 1.300,00
1 volwassene + 2 kinderen € 1.600,00
2 volwassenen + 1 kind  € 1.800,00
2 volwassenen + 2 kinderen € 2.100,00
Per bijkomend kind wordt er € 300,00 bijgeteld.
• Het bedrag van de huurprijs dat 1/3 van het inkomen 
overschrijdt, wordt in mindering gebracht van het inko-
men, om te vergelijken met de inkomensgrens.
• Als je over een eigen huis beschikt dat afbetaald is, 
wordt het inkomen met 1/5 verhoogd, om te vergelijken 
met de inkomensgrens.

Geldigheidsduur sportkansenpas?
De inschrijving gebeurt steeds per half jaar en gaat in 
vanaf de eerste dag van de maand waarin men zich 
inschrijft:
• Voor terugbetalingen van januari tot juni dient men zich 
in te schrijven vanaf december.
• Voor terugbetalingen van juli tot december dient men 
zich in te schrijven vanaf juni.
Per half jaar dient men opnieuw alle documenten te be-
zorgen aan het OCMW, om na te gaan of je nog voldoet 
aan de voorwaarden. n

i  Elisa De Keyzer: 055 43 15 05 - Vanessa Roosen: 055 43 15 07 - Melissa De Neve: 055 43 15 04 - Guy Schittecatte: 055 43 15 03

Nieuw!!! De sportkansenpas

Welzijn & Gezondheid 9
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Maart: Internationale maand 
van dikkedarmkanker
t In het bevolkingsonderzoek naar dikkedarmkanker 
worden alle 56- t.e.m. 74-jarigen in Vlaanderen uitge-
nodigd om een staal van de stoelgang op te sturen om 
dikkedarmkanker en voorlopers ervan (poliepen) tijdig 
op te sporen. Dit nog voor er klachten zijn. Vroegtijdige 
opsporing verhoogt immers sterk de kans op genezing.
In 2014 heeft maar liefst 50,3% van de Vlamingen die 
in 2014 een brief met afnameset ontvingen, een staal 
opgestuurd naar het labo. In totaal werden er 331 117 
stalen onderzocht. Het CvKO en de Vlaamse Overheid 
streven naar een deelname van 60% in 2020. In Brakel 
nam 45,4% deel aan dit bevolkingsonderzoek en zo 
scoren we lager dan de responsgraad voor Vlaanderen. 
Om tegen 2020 het streefcijfer van 60% te behalen is er 
dus nog veel werk voor de boeg in onze gemeente.
Wat kan je zelf doen om dikkedarmkanker vroegtijdig 
op te sporen? 
Doe mee aan dit bevolkingsonderzoek indien je een 
uitnodiging ontvangt. In 2016 krijgen alle pare leeftij-
den van 56 t.e.m. 74 jaar met de post een gratis afna-
meset om thuis een staal van de stoelgang te nemen 
en op te sturen naar het labo. Daar wordt de hoeveel-
heid bloed in de stoelgang gemeten. Binnen de twee 
weken ontvangt de deelnemer en zijn/haar (huis)arts 
het resultaat. Is er teveel bloed aanwezig, is het aange-
raden een kijkonderzoek (coloscopie) te laten uitvoe-
ren. Als alles in orde is, ontvangt de deelnemer 

na 2 jaar opnieuw een uitnodiging en afnameset.
Vragen? Heb je vragen over je persoonlijke medische 
situatie, neem contact op met je huisarts. 
Vragen over het bevolkingsonderzoek? Surf naar www.
bevolkingsonderzoek.be, stuur een e-mail naar kanker@
bevolkingsonderzoek.be of bel gratis naar het Centrum 
voor kankeropsporing op 0800 60 160. n

In oktober organiseert het gemeentebestuur 
i.s.m. met Logo gezond + een tentoonstelling 
“Door de bril van’ met aansluitend een 
voordracht “geef darmkanker geen kans” 
door Dr. Luc Colemont. Meer info volgt later. 
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De kleppe
t De Kleppe in Everbeek is een sociaal project in opstart met een groot draagvlak in Brakel. Er is een nauwe 
samenwerking met het OCMW in het kader van sociale tewerkstelling. Heel wat vrijwilligers uit onze gemeente 
zijn er mee aan de slag waaronder Annemie Rousseau  die een rol opneemt in de Raad van Bestuur. Plaatselijke 
serviceclubs en fondsen ondersteunen de werking, personen met een maatschappelijk kwetsbare achtergrond 
participeren aan het project en vele  partnerschappen met sociale voorzieningen uit de buurt zijn opgestart. 

Wat is ‘De Kleppe’?
De Kleppe biedt toegan-
kelijke infrastructuur en 
activiteiten voor sociale 
(zorg)vakanties middenin 
de natuur van de Vlaamse 
Ardennen. Het vakantiehuis 
is in volle verbouwing.  Vanaf  
eind maart 2016 opent De 

Kleppe haar brede en drempelloze deuren. Zowel gezin-
nen als groepen zijn welkom. Jeugd, scholen & personen 
met (financiële, psychische of mentale) beperkingen 
genieten het voordeeltarief. 

Onze visie
De Kleppe werkt vanuit de overtuiging dat een deugd-
doende vakantie een belangrijke voorwaarde is voor een 
goede levenskwaliteit. Dit geldt voor iedereen, ook voor 
personen met financiële, fysieke, psychische of mentale 
beperkingen. Wij definiëren De Kleppe als een totaalpro-
ject waar verschillende domeinen elkaar raken en waar 
inclusie in alle deelwerkingen de rode draad is. Wij maken 
werk van sociale tewerkstelling, vrijetijdsaanbod voor 
bijzondere doelgroepen, toerisme, milieu, welzijn/zorg, 
vorming, dierenzorg, cultuur en jeugd.

Doelgroep
Voor het vakantiehuis richten 
we ons specifiek op organisa-
ties, instellingen en groepen die 
werken met kansarmen, met 
mensen met een zorgbehoefte 
en mensen met een beperking.
Voor onze werking werken we 
rechtstreeks met individuen uit de bovenbeschreven 
doelgroepen, in het kader van een werkervaringstraject of 
binnen de vrijwilligerswerking.

Onze doelstellingen en activiteiten
1) Uitbaten van een sociaal vakantiehuis voor groepen en 
gezinnen met toegankelijkheidslabel A+. 
2) Uitbouwen van therapeutische boerderijactiviteiten, 
waarbij dier, natuur en cultuur centraal staan. 
3) De Kleppe als toonbeeld voor een inclusieve werking 
via de inschakeling van mensen in een werkervarings-
statuut en ‘bijzondere’ vrijwilligers die opgeleid worden in 
het activiteitenaanbod en via de uitbouw van een sterke 
vrijwilligerswerking. 
4) Vormingscentrum voor professionelen rond ‘dieren in 
een zorg- of welzijnscontext’. n
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Neem in 2016 opnieuw deel aan 
‘Met Belgerinkel naar de Winkel’

t Van zaterdag 30 april tot en met 4 juni 2016 organiseert de Brakelse Milieuraad in samenwerking 
met Bond Beter Leefmilieu, Gezinsbond en Unizo opnieuw de campagne “Met Belgerinkel naar de 

Winkel”. Met deze campagne willen we klanten van de handelszaken in Brakel  aanmoedigen om 
vaker met de fiets of te voet boodschappen te doen. Deze campagne motiveert inwoners bovendien 

om meer bij verschillende detailhandels te winkelen. Zo draagt “Met Belgerinkel naar de Winkel” op 
verschillende vlakken bij aan de leefbaarheid van je gemeente. Deelnemers kunnen de loten zo-

wel online registreren als deponeren in Belgerinkel-boxen. Op die manier 
maken inwoners dubbel kans om te winnen. Klanten die te voet of met 

de fiets winkelen, worden door de deelnemende handelaars beloond 
met een Belgerinkel-lot met unieke code. Die code registreren de klan-

ten via www.belgerinkel.be, waarna ze binnen de 24 uur kans maken op 
een Belgerinkel-prijs uit de nationale prijzenpot. Daarnaast kunnen ze de 
loten ook deponeren in de Belgerinkel-boxen op het gemeentehuis om 
mee te dingen naar de lokale prijzenpot. Deelnemers die het moeilijk heb-

ben om hun lot via het internet te registreren, kunnen het depone-
ren in een Belgerinkel-box op het gemeentehuis, Marktplein 1 te 

Brakel. Zij maken dan kans op de lokale prijzenpot. n

Deelnemen als handelaar? 
Schrijf je in via http://www.belgerinkel.be/

handelaars/inschrijving/ 

i   milieu@brakel.be - 055 43 17 60

Steenmarter in huis?
t Stap 1: Kom te weten of er een 
steenmarter in je huis zit. Niet alleen 
steenmarters maar ook andere dieren 
kunnen lawaai maken of schade 
veroorzaken. Zoek op zolder naar typi-
sche sporen van de steenmarter.
• langgerekte typische uitwerpselen, 
heel vaak in hopen en in een hoek
• prooiresten zoals eierschalen en 
vogelresten
• bijtsporen in zacht materiaal zoals 
kabels
• afdrukken van poten op de auto, het 
dak of het terras
• soms vettige zwarte strepen tegen 
de gevel tot aan de dakrand
Stap 2: Zoek toegangen langs waar 
de steenmarter binnen komt. Het 
dier kan zich door openingen van 
nauwelijks meer dan 5 cm diameter 

of spleten van nauwelijks meer dan 4 
cm breed wurmen. Als je een ope-
ning met je hand kan maken, kan een 
steenmarter er ook doorheen.
Stap 3: Zorg dat de steenmarter niet 
meer binnen kan. De enige blijvende 
manier om hinder door steenmarters 
in huis te voorkomen, is ervoor zorgen 
dat de steenmarter niet meer naar 
binnen kan. Dat kan door alle openin-
gen waar hij door kan, dicht te maken 
of door de openingen onbereikbaar te 
maken.
Stap 4: Zorg voor een nieuwe woonst 
(optioneel). Steenmarters zoeken een 
warme, droge en rustige schuil- of 
nestplaats. Op het platteland schuilen 
steenmarters vaak onder grote hout-
stapels, in dikke holle bomen, oude 
konijnen- of vossenholen of in hooi- 

en houtschuren. Als je over voldoende 
ruimte beschikt, kan je kijken om een 
schuilplaats aan te leggen. Vangen 
of bejagen helpt niet. Steenmarters 
vangen of doden is wettelijk niet toe-
gestaan. Om overlast te vermijden is 
het ook nutteloos om steenmarters te 
vangen of te doden, omdat er algauw 
een andere steenmarter in de plaats 
kan komen. n

i   milieu@brakel.be - 055 43 17 60



Wat vind je ervan? 
t Er beweegt wat rond trage wegen in Elst. Heel wat mensen (her)ontdek-
ten de voorbije maanden bekende en minder bekende wegeltjes en paden. 
Vrijwilligers gingen op pad om alle trage wegen in onze deelgemeente in 
kaart te brengen. Nu wil de gemeente aan alle organisaties (scholen, land-
bouwers, jeugdbewegingen, wandel- en andere sportclubs, socio-culturele 
verenigingen...) en geïnteresseerden vragen om hun opmerkingen en sug-
gesties te formuleren.  Graag nodigen wij jullie hiervoor uit op de infoavond 
die zal doorgaan op woensdag 6 april 2016 om 19u30 in de vergaderzaal 
van JH Rustica, St.-Apolloniaplein te Brakel. Wel graag vooraf een seintje 
indien je aanwezig zal zijn (milieu@brakel.be of 055 43 17 60). n

i  milieu@brakel.be - 055 43 17 60

Trage wegen in het Burreken en omgeving: wat vind jij ervan?
t Trage wegen zijn paden en wegels voor traag, niet-gemotoriseerd verkeer: kerkwegels, jaagpaden of doorsteekjes.  Veel 
van deze trage verbindingen zijn in de loop der jaren verdwenen of in onbruik geraakt. Vanuit de bevolking groeit de vraag 
om trage wegen - waar mogelijk – terug toegankelijk te maken. Zo kunnen kinderen en volwassenen veiliger naar school of 
het werk fietsen, wordt een wandelingetje met de hond of een zoektocht van de jeugdbeweging heel wat fijner. Daarom 
werken de gemeenten Brakel en Maarkedal samen met Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen aan een gemeentegrens-
overschrijdend herstel- en ontwikkelingsplan van de trage wegen voor het Burreken en omgeving. In dat plan is ook ruimte 
voorzien voor jouw mening. De voorbije maanden brachten vrijwilligers alle trage wegen in het gebied in kaart. Vrijwilligers 
verkenden de wegen op het terrein. Het resultaat van al dat werk is een kaart en een vragenbundel. Die leggen we nu voor 
aan de lokale bevolking: verenigingen, jongeren, landbouwers... kortom de gebruikers van deze wegen om vervolgens mee 
te helpen denken over de toekomst van het netwerk aan trage wegen. Daarom organiseert de gemeente een infoavond 
op 30 maart 2016 om 19.30 uur in sporthal de Rijdt, Jagersstraat 64 te Brakel. Geïnteresseerden dienen zich in te schrijven 
via jonathan.vercruysse@rlva.be of 055 20 72 65. Behalve een toelichting over het project, krijgt iedereen een invulbundel 
mee om te reageren en voorstellen te doen voor het tragewegenbeleid. Achteraf worden alle opmerkingen en suggesties 
gebundeld. Bij een volgende overlegmoment overlopen we de reacties en bespreken we per weg de wenselijke ingrepen. 
Laat dus je stem horen! Het eindresultaat van deze inventarisatie en publieksparticipatie zal uiteindelijk leiden tot een uit-
gebreid tragewegenplan, waarmee het gemeentebestuur aan de slag kan. Wil je meewerken aan ons tragewegenproject 
of wil je graag meer informatie, neem dan gerust contact op met Jonathan Vercruysse. n

i  jonathan.vercruysse@rlva.be - 055 20 72 65
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Sport 14 Sport 15

12e Sportquiz
t Op vrijdag 25 maart 2016 organiseert 
de sportraad in samenwerking met 
de gemeentelijke sportdienst voor de 
twaalfde keer een algemene sportquiz 
met als gasten VRT-sportjournalist 
Ruben Van Gucht en niemand minder 
dan Leo Van der Elst & Jan Mulder. 
Iedereen is welkom om dit evenement 
bij te wonen.
Verdere informatie is terug te vinden op 
de gemeentelijke website (www.brakel.
be > vrije tijd en toerisme > sport). n

i   wim.dewael@brakel.be
         055 42 31 98 

Monitoren gezocht sportkampen zomervakantie 2016.

t Ben je minimum 18 jaar en heb je interesse om een groep gedreven kinderen heel wat bij te leren, laat ons 

dan spoedig iets weten! Je basisopdracht bij zo’n sportkamp bestaat uit het geven van sportinitiatie waar een 

hoofdthema centraal staat. We verwachten ook een permanent enthousiasme en inzet om in samenwerking 

met de sportdienst de deelnemers te begeleiden op een pedagogisch verantwoorde wijze. Je kan je 

kandidatuur als monitor indienen vóór zondag 1 mei 2016. Verdere informatie is terug te vinden op de 

gemeentelijke website (www.brakel.be > vrije tijd en toerisme > sport). 

Bij interesse is pedagogische bekwaamheid een must. n

i   ben.devlieger@brakel.be  - 055 42 31 98

Reservaties 
sporthal de Rijdt
seizoen 2016-2017.
t Voor het gebruik van sporthal de Rijdt te Brakel tijdens het seizoen 
2016-2017 dien je een aanvraagformulier in te vullen. Daarin kunnen de 
voorkeuren van je sportclub vermeld worden i.v.m. de nodige ruimte, trai-
ningsuren en/of competitiewedstrijden en geplande tornooien/stages. 
Het aanvraagformulier dient vóór vrijdag 15 april 2016 bezorgd te wor-
den aan sporthal ‘de Rijdt’.
Deze aanvraag betekent niet meteen dat de uren worden toegekend aan 
je vereniging (meerdere keuzes opgeven is dus geen overbodige luxe)! 
Zodra een definitieve planning is opgesteld, ontvang je van ons een 
gebruiksovereenkomst.
Verdere informatie is terug te vinden op de gemeentelijke website (www.
brakel.be > vrije tijd en toerisme > sport). n

i   ben.devlieger@brakel.be  - 055 42 31 98 

DE GEMEENTELIJKE SPORTRAAD & SPORTDIENST BRAKEL ORGANISEREN

VRIJDAG 25-03-2016
12e

Presentatie door 

Ruben Van Gucht (VRT) en Johan Van Waeyenberge
Bijzondere gasten zijn o.a.

Leo Van Der Elst 
& Jan Mulder

SPORTRAAD BRAKEL

Waar? Gemeentelijke sporthal ‘de Rijdt’ - Jagersstraat 64A - 9660 Brakel
Start: 19u30 - Einde: 23u  |  Deelname: 12 euro (max. 4 spelers/ploeg)

Inschrijvingsstrook bezorgen vóór 12-03-2016 
aan het loket van sporthal ‘de Rijdt’ (T. 055 42 31 98).

Het aantal inschrijvingen is beperkt (max. 60 ploegen)  •  Prijs voor iedere deelnemer •
Maximum 2 ploegen inschrijven per sportclub / vereniging •

Voor verdere info:  wim.dewael@brakel.be
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Online inschrijven 
sportkampen zomervakantie 2016.
t Op de homepagina van de gemeentelijke website (www.brakel.be) zal vanaf zaterdag 16 april 2016 om 9u 
een link om online in te schrijven terug te vinden zijn voor de sportkampen van de zomervakantie. 
De inschrijvingsprocedure is eenvoudig en verwoord in een gebruiksvriendelijke handleiding (eveneens te raad-
plegen op de gemeentelijke website). Bij inschrijving dient de betaling onmiddellijk elektronisch te gebeuren.

Week 1 van maandag 4 juli
 t.e.m. vrijdag 8 juli 2016: 
kleutersportkamp (3-5 jaar), 
voetbal-omnisportkamp (6-12 jaar) 
en paardensportkamp (8-14 jaar)

Week 2 van dinsdag 12 juli 
t.e.m. vrijdag 15 juli 2016 (4 dagen): 
kleutersportkamp (3-5 jaar), 
avonturensportkamp (8-14 jaar), 
paardensportkamp (8-14 jaar) 
en danskamp (6-14 jaar)

Week 3 van maandag 1  augustus 
t.e.m. vrijdag 5 augustus 2016: 
kleutersportkamp (3-5 jaar) 
en paardensportkamp (8-14 jaar)

Week 4 van maandag 8 augustus 
t.e.m. vrijdag 12 augustus 2016: 
kleutersportkamp (3-5 jaar) 
en volleybal-multimovekamp (6-14 jaar)

Verdere informatie is terug te vinden 
op de gemeentelijke website 
www.brakel.be 
> vrije tijd en toerisme > sport. n

i   ben.devlieger@brakel.be 
          055 42 31 98 

Week 5 van dinsdag 16 augustus 
t.e.m. vrijdag 19 augustus 2016 (4 dagen): 
kleutersportkamp (3-5 jaar), 
mountainbike-outdoor sportkamp (8-12 jaar) 
en ropeskipping-danskamp (6-14 jaar)

Week 6 van maandag 22 augustus 
t.e.m. vrijdag 26 augustus 2016: 
paardensportkamp (8-14 jaar) 
en tafeltennis-badmintonkamp (6-12 jaar)
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rStart: Lagere school Sint-Augustinus, Driehoekstraat 42A - 9660 Brakel
Afstanden: 6-12-18-25 km • Gratis bevoorrading (zolang de voorraad strekt)

Inschrijving van 7u tot 15u • Inschrijvingsgeld: leden: € 1,10 • niet-leden : € 1,50
Organisatie: Everbeekse Wandeltochten in samenwerking met Toerisme Brakel, 

Toerisme Vlaamse Ardennen en het gemeentebestuur van Brakel
www.everbeeksewandeltochten.club - www.toerisme-brakel.be - www.brakel.be

Brakel

Vlaanderens
Mooiste 

Wandeltocht

Vlaanderens
Mooiste 

Wandeltocht

n
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40-jaar Toerisme Brakel vzw (1976-2016)
t Op de stichtingsvergadering (18/03/1976) keurden de aanwezige leden de statuten goed en zij verkozen een 
eerste bestuur (zonder een vertegenwoordiger van het toenmalige gemeentebestuur). 

Momenteel (na aanpassing van de statuten) is de schepen voor Toerisme automatisch lid van de Raad van Bestuur en 
tevens 2de ondervoorzitter. Van de toenmalige stichters zijn er nu nog drie leden actief: voorzitter Eric Van Cauwen-
berge en de leden Marnix De Groote en Ludwig De Temmerman.
Het doel van deze vzw, bestaande uit vrijwilligers, is “het promoten van toeristisch Brakel met alle gepaste middelen”. 
De sterke punten van Brakel zijn een prachtig landschap (met recreatiemogelijkheden) - decor voor de Ronde - en een 
gevarieerd logiesaanbod (hotels, B&B’s, vakantiewoningen en een instelling van ‘Toerisme voor allen’), aangevuld met 
een leuk pallet diverse streekproducten. De werkingsmiddelen komen van het gemeentebestuur en diverse subsidies. 
De werking speelt zich grotendeels buiten Brakel af. In het feestjaar 2016 worden diverse evenementen georganiseerd.
De realisaties zijn o.a.: meertalige drukwerken, deelname aan toeristische beurzen, organiseren en steunen van evene-
menten (o.a. Vlaanderens mooiste wandeltocht), het maken van promotieclips (YouTube), een eigen FB-pagina en een 
eigen viertalige website (2003) enz. De toerist kan terecht in een erkend infokantoor (2000) op het marktplein.
Er wordt samengewerkt met de talrijke Brakelse logiesinstellingen en de Middenstandsraad. Meer weten? 
Kijk op: www.toerisme-brakel.be/vvv/geschiedenis/
De huidige Raad van bestuur bestaat uit: Eric Van Cauwenberge - voorzitter, Marc Carlier - Eerste ondervoorzitter, Johan 
Thomas - tweede ondervoorzitter, José Deprez - secretaris, toeristisch ambtenaar Gary De Nooze - penningmeester en 
de leden Hilde D’Haeyer, Roger Dhomme, Noël Morreels, Carla Schollier, Paul De Middeleer, Anette Van Den Wijngaert 
en Hugo Conderaerts. Leden van de algemene vergadering zijn: de Raad van Bestuur aangevuld met: Karine De Vos, 
Mariette Blondeel, Marnix De Groote, Ludwig De Temmerman, Linda De Zutter, Robert Gabriëls, Rodger Serlet, Nancy 
Watté, Roland Sonck en Petra Van Hoorde.
In 2014 noteerde toeristisch Brakel 13.287 toeristische overnachtingen en/of aankomsten 
(Bron: FOD Economie - Algemene Directie Statistiek-2015 
nog niet bekend). Dit evenwel zonder de verblijvers in 
vakantiewoningen. Alles over Toerisme Brakel via 
www.toerisme-brakel.be 
of www.facebook.com/ToerismeBrakel/ n 

i  toerisme@brakel.be  -  055 43 17 63

40 jaar promotie voor toeristisch Brakel
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Brakel richt blik naar het zuiden.
t Onze gemeente is sinds enkele maanden een nieuwe 
adviesraad rijker, BRAVO, wat staat voor Brakelse Raad 
voor Ontwikkelingssamenwerking. De opdracht van 
BRAVO is dubbel. Bravo wil initiatieven in het zuiden 
steunen die gericht zijn op duurzame ontwikkeling waar 
Brakelaars actief bij betrokken zijn. BRAVO beoogt in zijn 
noordwerking Brakelaars bewust te maken van de Noord-
Zuidproblematiek. Zeker in tijden met zoveel vluchtelin-
gen kan niet genoeg het belang worden onderstreept 
om mensen in het Zuiden te helpen lokaal een toekomst 
op te bouwen. Laten we even kennis maken met de ver-
enigingen die BRAVO hebben opgericht en de projecten 
die in 2015 gemeentelijke steun hebben ontvangen. 
- Cunina: bouw van een nieuw klaslokaal in Haiti, verte-
genwoordigd door William Van de Mergel, williamvdmer-
gel@gmail.com - 0488 38 05 08
- Dekenale werking Brakel: bouw van een nieuwe ergo-
therapie-ruimte in Marumba, Tanzania, Eric Van Steenber-
ge, eric.van.steenberge@skynet.be - 0476 95 40 29
- Evangelische christenen: Actie4Kids, schoenendozen 
gevuld met schrijfgerief, toiletartikelen en speelgoed voor 
kinderen in het zuiden, Luc Machtelinckx, machtelinckx.
luc@telenet.be - 0486 87 01 40
- Kinderen van de zon: bouw van een lagere school in 

Gambia, Bieke Lannoy, bieke.lannoy@pandora.be  0475 
40 56 26
- Moribhet: aankoop van een focometer voor opsporing 
en behandeling van visuele problemen van kinderen in 
afgelegen gebieden op de Filipijnen, Lea D’Hoe,  mori-
bhet@yahoo.com - 055 42 70 15
- Vrienden van Kikukwe: opstarten van schrijnwerkerij 
en kledingatelier in Kikukwe, Tanzania, Johan Hosselaer, 
johanhosselaer@hotmail.com - 0488 14 40 92
- Dierenartsen zonder grenzen: Belgische ngo die zich 
bekommert om de veestapel van arme Afrikaanse boeren 
met de slogan “Gezonde dieren leiden tot gezonde men-
sen“, Koen De Bleecker, koen.debleecker@dgz.be - 0478 
28 66 26.
- 11.11.11 - Brakel: focust op noordwerking in Brakel, Henk 
Van Hootegem, henkenkathleen@telenet.be 
Wie meer wil weten over BRAVO of over de Brakelse 
projecten, wie zelf een project heeft in het Zuiden of als 
school of vereniging een Noord-Zuid initiatief wil nemen, 
kan contact opnemen met één  van de vermelde vereni-
gingen of kan zich wenden tot de voorzitter van Bravo, 
Johan Hosselaer, Maaistraat 16 te Brakel. n

i   johanhosselaer@hotmail.com - 0488 14 40 92
kimberley.vanlierde@brakel.be - 055 43 17 64 
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Kom mee 
buiten spelen!
t We doen opnieuw mee met de buitenspeeldag op 
woensdag 13 april 2016. Het zou supercool zijn als jul-
lie die dag komen meespelen! Tussen 14 en 16 uur zijn 
jullie van harte welkom op het voetbalterrein van SK 
Opbrakel, Sint-Martensstraat te Opbrakel. We voorzien 
tal van toffe attracties voor jong en oud.
Wat mag je die dag van ons verwachten?
We voorzien een super groot springkasteel (hindernis-
sen parcours), een Ocean disco waar je kan dansen 
naar hartenlust, kindergrime en tal van andere activi-
teiten. Ook voorzien wij steeds een geschenkje.
En dit jaar mag je het zelf ineen knutselen.
Leeftijd: 5 tot 12 jaar

De cafetaria is die dag open. Ouders kunnen dus hun 
kinderen vanuit de voetbalkantine zien spelen!
Inschrijven vóór 1 april 2016 op www.brakel.be. 
Deelname is GRATIS. Opgelet: beperkt tot max. 300 
deelnemers, om de veiligheid van onze kinderen te 
garanderen. n

i   kimberley.vanlierde@brakel.be - 055 43 17 64

Opgelet: 

Nieuwe 

locatie !

WOENSDAG

13
April

14 uur
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Zaki, ondeugend 
ouder worden
t Op vrijdag 24 juni trekt Zaki met zijn lezing “Ondeu-
gend ouder worden” een publiek aan dat jong is van 
geest (en dat zeker wil blijven) en bewijst dat ouderen 
nog lang niet ‘out’ zijn. Hij gaat de pikante vragen niet 
uit de weg en geeft zijn ongezouten menig. Eindelijk 
hebben we tijd voor kwaliteit. Het is een hoopgevend 
idee: oud zijn is iets prettigs om naar uit te kijken! 
Geen saaie raadgevingen, maar humoristische levens-
inzichten. Want... wij leven langer en gelukkiger! Na 
een avond van ontspanning willen wij aansluitend de 
mantelzorgers in de bloemetjes zetten. Jullie zijn geen 
beroepsmatige zorgverleners, maar geven bovennor-
male zorgen omwille van jullie persoonlijke band met 
de persoon voor wie jullie zorgen.

Gratis toegang, maar vooraf inschrijven bij Kimberley 
Vanlierde. n

i   kimberley.vanlierde@brakel.be - 055 43 17 64

Eerstkomende 
activiteiten

Theatervoorstelling
Vriendinnen     Knelpuntenwandeling

i   kimberley.vanlierde@brakel.be - 055 43 17 64

VRIJDAG

25
Maart

DONDERDAG

21
April

VRIJDAG

24
Juni

19 uur



  
LaClaireau

t Zo kan je op donderdag 
24 maart, om 20u, genieten 
van een bijzonder avond-
concert met LaClaireau. Ty-
perend voor dit ensemble 
is dat ze de vaak heel strak 
getrokken (en kunstma-
tige) lijnen tussen genres 

en stijlen negeren en uitvlakken. De traditie van de 
Amerikaanse singer/songwriter vloeit naadloos over 
in die van de Europese oude en nieuwe klassieke 
muziek in een geheel dat tegelijk tijdloos en heel erg 
in het moment is. De wereld van LaClaireau is een 
grote wereld, met zeer veel plaats voor verbeelding 
en verwondering. Onlangs verscheen hun eerste cd 
‘Fate of the Poet.’
De muzikanten zijn niet de minsten:
Gabriela Arnon (piano en zang) - Nils De Caster 
(viool, mandoline, piano en zang) - Leander Meuris 
(klarinet, basklarinet, piano en zang) - Gijs Holle-
bosch (dobro, mandoline, gitaar en zang) en 
Ht Roberts (lead zang, gitaar, bouzouki 
en mandoline). n

Mayra Hernández
t Op zondag 17 april, om 11.15u, zit er jong talent 
achter de vleugelpiano van de bib. Mayra Hernández, 
een jonge vrouw uit Uruguay, studeerde muziek in 
haar thuisland maar kwam in 2014 naar België om zich 
aan het conservatorium van Mons te vervolmaken bij 
Hans Ryckelynck, de toppianist die we in onze bib al 
enkele keren te gast hadden. Zij zal muziek van Claude 
Debussy, Johannes Brahms en Isaac Albéniz vertolken. 
De zuiderse muziek van de laatste componist past 
alvast uitstekend bij haar Latijns-Amerikaans tempera-
ment. Mayra is ook actief in ensembles die wereldwijd 
tangomuziek uit Uruguay spelen, misschien 
wel iets voor een bisnummertje... n

Werken in de cloud
t Je hoort voortdurend praten over ‘de cloud’ waar je van alles kan 
opslaan, los van je eigen pc of tablet, maar hoe zit dat nu juist? 
Ilse Depré van BibIdee bekijkt enkele clouddiensten van dichtbij 
op donderdag 9 juni, om 20u. Zo helpt de bib je alvast om 
mediawijzer te worden! n

i  & inschrijvingen brakel@bibliotheek.be - 055 42 12 45 

DONDERDAG

24
Maart

ZONDAG

17
April

20 uur 11.15 uur
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Er zit muziek in de bib …
De bib beschikt niet alleen over een cd-collectie met diverse genres muziek maar regelmatig zijn er ook concerten
 om onderdeeltjes uit die collectie te belichten. De concerten zijn gratis, maar vooraf reserveren is gewenst.

i   en inschrijvingen: brakel@bibliotheek.be - 055 42 12 45

i   055 42 12 45 - brakel@biblio-
theek.be



Charlotte Brontë in de bib
t In 2016 is het 200 jaar geleden dat Charlotte Brontë gebo-
ren werd. De 19de-eeuwse schrijfster van onder meer ‘Jane 
Eyre’ wordt wereldwijd herdacht, ook in de bib van Brakel. 
Daarom is auteur en journaliste Jolien Janzig op donderdag 
12 mei, om 20u, bij ons te gast. Zij schreef het schitterende 
boek ‘De Meester: de geheime liefde van Charlotte Brontë’ en 
trekt momenteel met haar boeiende lezing rond in Vlaan-
deren, Nederland én Groot-Brittannië. Het boek verscheen 
immers ook in het Engels en zal verfilmd worden.
Het werk van de zussen Brontë,  Charlotte, Emily (van onder 
meer ‘Woeste hoogten’) en hun jongere zus Anne, wordt nog 
regelmatig verfilmd en verschijnt in vele vertalingen. Minder 
bekend is dat Charlotte en Emily school hebben gelopen 
in Brussel om hun Frans te perfectioneren. Charlotte werd 
er hopeloos verliefd op monsieur Heger, haar leraar Franse 
literatuur.  n

i   en inschrijvingen: brakel@bibliotheek.be - 055 42 12 45

Gratis cd en dvd in bib!
t Boeken ontlenen in een bib in Vlaanderen is altijd gratis. 
Maar voor audiovisuele materialen kan leengeld gevraagd 
worden. De laatste jaren veranderde dat echter in diverse ge-
meenten en werd ook het ontlenen van cd en dvd gratis. 
En ook het gemeentebestuur van Brakel keurde dit onlangs 
goed. Voortaan kan iedereen alle materialen dus gratis ont-
lenen! En bovendien werd de uitleentermijn aangepast: ook 
voor dvd is dat nu 3 weken zoals voor de andere materialen. 
Iedereen kan nu zonder drempel volop genieten van de 
mooie collectie muziek en film! n
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Wijze pennen 
in de Vlaamse 
Ardennen

t Eerder waren er al ‘Beroemde pennen’, ‘Waalse 
pennen’ en ‘Oorlogspennen’ in de Vlaamse Arden-
nen, dit jaar koos het samenwerkingsverband 
Bibliotheken Vlaamse Ardennen voor ‘Wijze pen-
nen’,  auteurs die boeiende boeken schreven rond 
psychologie en filosofie.
Leo Bormans was reeds in Oudenaarde en Erik De 
Soir in Wortegem-Petegem. Op 29 april komt Paul 
Verhaeghe naar Maarkedal met de lezing ‘Auto-
riteit’.  Op 3 juni is Johan Braeckman in Kluisber-
gen met ‘De schaal van Thomas’. Op 20 oktober 
komt Stefaan Van Brabandt naar Brakel met ‘Het 
voordeel van de twijfel’ en op  10 november sluit 
Ruben Mersch de reeks af met ‘Oogklepdenken’.
Bij voldoende belangstelling vertrekt een gratis 
bus op het marktplein van Brakel. Tijdig reserve-
ren is daarom gewenst zodat ruim vooraf via de 
bibblog kan gecommuniceerd worden of de bus 
al dan niet zal rijden. Reserveer nu alvast voor 
Paul Verhaeghe, hoogleraar klinische psychologie 
en psycho-analyse en/ of filosoof en hoogleraar 
Johan Braeckman! n

i   en inschrijvingen: 
        brakel@bibliotheek.be - 055 42 12 45

i   055 42 12 45 - brakel@biblio-
theek.be

DONDERDAG

12
Mei

20 uur



Bib 22

Vraag je evenement 
correct aan
t Organiseer je een evenement, breng je graag leven in de brouwerij of heb je verborgen talenten als 
dj? Dan moet je dit artikel zeker lezen. Zowel de gemeente als de verschillende disciplines die instaan 
voor de veiligheid (brandweer, volksgezondheid en politie) willen samen met jou zorgen voor een vlot 
en veilig verloop van je evenement.  

Hoe ga je te werk? Je vraagt je evenement aan bij je gemeente door het aanvraagformulier voor evenemen-
ten in te vullen. Je vindt dit formulier op de website van je gemeente of in het gemeentehuis (http://www.
brakel.be/images/upload/codex/aangepastformuliermeldingevenementen.pdf ).

Eénmaal ingevuld wordt je formulier overgemaakt aan de brandweer, volksgezondheid en politie. Deze 
instanties brengen hun advies uit en kunnen je als organisator tips geven om het evenement nog beter te 
organiseren.  Op basis van de verschillende adviezen zal de burgemeester je al dan niet toestemming geven 
om het evenement te organiseren.  Soms zal je als organisator uitgenodigd worden op een bespreking van 
je evenement, een veiligheidscel genaamd. Je hoeft hier zeker geen schrik voor te hebben. Als organisator 
weet je wat je wil organiseren voor wie en zal je zeker op heel wat vragen van de burgemeester, brandweer, 
volksgezondheid of politie kunnen antwoorden. Bovendien weet je dan als organisator onmiddellijk wat deze 
verschillende disciplines je zullen aanbieden ter ondersteuning. Kortom: zin om iets te organiseren? Vraag je 
evenement tijdig aan, antwoord op de verschillende bijkomende vragen en het belangrijkste: “geniet van de 
feestelijkheden”. n

i   info@pzbrakel.be - 055 42 60 00



Viering 100 -Jarige 
Gabrielle Pollez

Het echtpaar Roger en Paula
Thomas - De Staercke

Het echtpaar Valère en Ghislaine 
Pieters - Volkaert

Het echtpaar Marcel en Agnes
Verstichelen - Morre

Viering 101 -jarige
Henriette “Zuster Andrea” Eeckhaut
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Wedstrijdvraag
In welke straat werd onderstaande foto 
genomen? (naam van de straat volstaat)

Verstuur je antwoord voor 1 juni 2016 naar de 
toeristische dienst - Marktplein 1 - 9660 Brakel en 
win misschien een prachtige prijs.

Winnaar vorige wedstrijdvraag : 
Freddy blondelle, Ommegangstraat 33a te 9660 Brakel
(Het juiste antwoord was “geutelingenmuseum”). 

Ik heb de volgende melding:
t Kruis het probleem aan, geef de juiste plaats, 
    ev. straat en huisnr. aan.

Beschadigd wegdek:

Defecte straatlamp:

Gebrekkige verkeerssignalisatie:

Gebreken aan fiets- of voetpad:

Gebrekkig onderhoud van openbaar groen:

Sluikstort:

Verkeershinder:

Verstopte riool:

Gebreken aan grachten/beken:

Andere (geef onderwerp aan):

t Je gegevens:

Naam*:

Adres*:

Telefoon:

E-mail:

* verplicht in te vullen veld.

Stuur deze meldingsstrook onder 
gesloten omslag naar Gemeente Brakel, 
Marktplein 1 - 9660 Brakel.

www.                .be

Marleen Merckx Annemarie Picard

regie Jeroen Maes auteur Ed Vanderweyden

VRIJDAG 25 MAART 2016
WZC Sint-Franciscustehuis, Sint Martensstraat 3 - Brakel

1ste voorstelling: 14u30 | 2de voorstelling: 19u30

Inkom: €8 (voor alle leeftijden)
Kaarten verkrijgbaar: Bij Kimberley, Dienst Toerisme - Marktplein 1

Een organisatie van seniorenraad Brakel i.s.m. WZC Sint-Franciscus.

WOONZORGCENTRUM
Sint-Franciscustehuis

Paljas Producties: www.paljas.be


