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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 Peter Vanderstuyf
Landbouw, Ruimtelijke Ordening
Spreekuur : na telefonische afspraak - vergaderzaal 1ste verdieping
Elverenberg 11 - 0476 97 06 75 - peter.vanderstuyf@telenet.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 - Donkweg 1a - 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
André FLAMAND - Leinstraat 112 - 045 42 45 49 - 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

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 
Meerbeekstraat 90 - CD&V
Lieven DEMOOR 
Tenbergen 20 - 0473 39 31 91 - sp.a
Kristof DE RUYCK 
Meerbeekstraat 119 - 0486 80 78 54 - NVA
Bart MORREELS 
Hollebeekstraat 45 - 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
Francis Deboeverie - Ingenieur
055 43 17 57 - francis.deboeverie@brakel.be
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
Milieu
Sandy Casieris - Milieuambtenaar - sandy.casieris@brakel.be
Jonathan Verspeeten - Adm. medewerker 
055 43 17 60 - jonathan.verspeeten@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

Burgerzaken
Geert Labiau - Deskundige burgerzaken
055 43 17 62 - geert.labiau@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
Dirk Faingnaert - Adm. medewerker 
055 43 17 66 - dirk.faingnaert@brakel.be
Hilde Vandecatsye - Adm. medewerker 
055 43 17 67 - hilde.vandecatsye@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.
Vrije tijd & communicatie
Eef Verdonck - Deskundige cultuur & communicatie
055 43 17 63 - eef.verdonck@brakel.be
Gary De Nooze - Adm. medewerker 
055 43 17 63 - toerisme@brakel.be
Kimberley Vanlierde - Adm. medewerker
055 43 17 64 - adviesraden@brakel.be

t

DE GEMEENTELIJKE DIENSTEN ZIJN GESLOTEN OP:
Maandag 25 december 2017 (Kerstmis)Dinsdag 26 december 2017 (2e Kerstdag)Maandag 1 januari 2018 (Nieuwjaar)Vrijdag 5 januari 2018
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     De OCMW administratie
Algemeen nr.: 055 43 15 09

Openingsuren
Ma t.e.m. vr: 8 u. tot 12 u. en 12.30 u. tot 16.30 u.
Sociale dienst van 8.30 u. tot 11.30 u. 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
Melissa De Neve - Wnd. Hoofdmaatschappelijk werkster
055 43 15 04 - melissa.deneve@ocmwbrakel.be
Elisa De Keyser - Maatschappelijk werkster
055 43 15 05 - elisa.dekeyzer@ocmwbrakel.be
Vanessa Roosen - Maatschappelijk werkster
055 43 15 03 - vanessa.roosen@ocmwbrakel.be
Yoko Maes - Maatschappelijk werkster
055 43 15 07 - yoko.maes@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
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
Lies Witteman - Directeur
055 43 27 90 - lies.witteman@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. 



OCMW BRAKEL
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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

    

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 8.30 u. tot 12 u.
Woensdag van 8.30 u. tot 12 u. en van 16 u. tot 19:30 u.
Donderdag van 8.30 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 liefst telefonisch 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

	  



Festival van Vlaanderen
met de 

Belgian Brass Soloists

11.11.11 actie Brakel

Oktober

ZATERDAG

6Brakeliana, 
de cultuurhappening 
van de Culturele Raad

Open 
Monumentendag Primus Classic

55+ Event 
Seniorenraad Brakel

ZONDAG

1
Oktober

ZONDAG

10
September

ZATERDAG

16
September

WOENSDAG

25
Oktober

ZATERDAG

11
November
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Beste burger,

Er beweegt heel wat in onze samenleving. Ook bij onze dienst Burgerzaken staan we aan de 

vooravond van een reeks burgervriendelijke vernieuwingen.

Indien je recent langskwam aan onze loketten op het gelijkvloers had je dit misschien al 

gemerkt. Digitaal inscannen van ICAO-conforme foto’s, elektronische handtekening, 

vingerafdrukken,... zijn maar een van de vele digitale vernieuwingen. Deze toepassingen 

nemen toch wel wat van je tijd in beslag...

Samen met Hilde, Debby, Peter en Dirk bouwen we momenteel volop aan een nog 

performantere dienst waarbij snelle en moderne burgerservice centraal staan. 

Een vlotte doorstroming aan onze loketten is één van onze hoofdprioriteiten. 

Daarom werken we momenteel volop aan een vernieuwd aanbod zoals : 

• Digitaal aanvragen en downloaden van beveiligde uittreksels & attesten

• Online aanvragen pin/puk code, wijzigen pincode, adreswijzigingen 

• ...

Toepassingen waardoor wij jouw verplaatsingen naar het gemeentehuis tot een minimum 

wensen te herleiden. Dien je toch langs te komen, dan reserveren wij graag tijd voor je via onze 

tool ‘online vastleggen afspraak’.  Wat dit allemaal praktisch voor je gaat betekenen, verneem je 

alvast in de volgende editie van Brakel Infomagazine.

Met vriendelijke groeten,
Geert Labiau – Deskundige Burgerzaken, 

namens team Burgerzaken Gemeente Brakel.

i   geert.labiau@brakel.be - 055 43 17 62 

Burgerzaken!



Kerstmarkt 
16 december 2017 van 17 tot 23u. - Tirse, Brakel

t  Kom de warme en gezellige kerstsfeer opsnuiven en laat je verrassen door de vele 
sympathieke exposanten.

Kerstmarkt Brakel wordt ook dit jaar weer een geslaagde combinatie van lekkernijen, originele geschenken en 
ideeën voor Kerst, veel leute en plezier en fijn shoppen. Er valt heel wat te beleven op deze sfeervolle kerstmarkt!  
Ballon-kerstman (Clown Jaspie), kerst-schmink , lichtjesstoet, KH De Eendracht, animatie en workshops verzorgd 
door diverse standhouders. Kortom, animatie voor iedereen en gezellig snuisteren in de aanwezige stands.

Standhouders (Lijst op 17/11/2017) : 
Schotsaert John - Clown Jaspie - Welzijnsschakels Brakel-Lierde - Garden of Joy vzw - t Neerhof, Vulpia Vlaanderen 
Open VLD Brakel-Willemsfonds - MVC De Kroesboys - Broakelse Bollies - JH Alfa - Feestcomité Warande
Dunja Prinz - Bloembinderij Ixora - Bee Kind vzw - Diggie vzw - Au toi - Hair & body Care Ellen - Tower Hotel
De Schutters der Vlaamse Ardennen - Wielerclub Onder Ons Parike - Spoorwegpuffers - SV Everbeek - 
G & J Events & bar Odilon - De Smet - Van Damme Els - KSA St. Paulus Brakel - Dansclub Enjoy - Judo Kadan
Supportersclub Elias Van Breusegem - Rotary Club Brakel-Zwalmvallei - Klokhuis vzw - Boskanter vzw - Sp.a Brakel 
- Brakelse Witvisvissers - Voetbalclub Standaard Michelbeke (jeugd) - Voetbalclub Standaard Michelbeke A en B 
ploeg - WTC De Pedaalvrienden - BDK Racing 91 - CD&V Brakel - Tkint Lien - Allard Ingrid - Lilly-S - 
RVT/Rusthuis Najaarszon - Straf Broerke - Philippe Deraedt - Petit Henri - L-Line - Scouts Brakel-Lierde
KH De Eendracht Brakel - vzw Viso Cor Mariae - FC Kruisstraat - Vlaams Belang Brakel - FC Zegelsem - Olsa Brakel 
GO Atheneum Brakel - SV EVerbeek - Dhondt Andy - MVC Zagerij/Lupo Store - Koen Roos/Super Moto
N-VA Brakel n

Het gemeentebestuur 
van Brakel stelt 
de tentjes gratis 
ter beschikking.  

i   
toerisme@brakel.be 
055 43 17 63

Beste Brakelaar,

Naar analogie met vele lokale besturen in Vlaanderen wenst de

gemeente Brakel met haar inwoners op het nieuwe jaar te klinken. 

Dit op zondag 7 januari 2018 op het Marktplein van Nederbrakel 

tussen 11.00 en 13.00 uur. Kom samen met familie, buren en 

vrienden en klink met ons op het nieuwe jaar! 

i   toerisme@brakel.be - 055 43 17 63 IEDEREEN IS WELKOM!

BRAKEL NODIGT DE 
BEVOLKING UIT OP EEN 
NIEUWJAARSRECEPTIE

Allerlei  8



t  Om zicht te krijgen op het aantal inwoners dat wij mogen verwelkomen, hadden wij
wel willen vragen om gebruik te maken van het inschrijvingsformulier hieronder.
Graag inschrijven voor maandag 18 december 2017.

HET GEMEENTEBESTUUR EN -PERSONEEL WENSEN NU REEDS
ALLE INWONERS EEN GEZOND EN VOORSPOEDIG 2018! 

Voornaam en naam:  

Adres:  

Postcode en gemeente:  

E-mail (in drukletters):      Tel. en/of GSM:  

NEEMT DEEL AAN DE GEMEENTELIJKE NIEUWJAARSRECEPTIE OP ZONDAG 7 JANUARI 2018
OP HET MARTKTPLEIN VAN NEDERBRAKEL TUSSEN 11 EN 13 UUR.

Aantal deelnemers:

Deze inschrijving bezorg je aan: 
Gemeentebestuur Brakel, 
tav. Dhr. Gary De Nooze, 

Marktplein 1, 9660 Brakel. 
Je kan ook inschrijven 

via www.brakel.be.
toerisme@brakel.be 

055 43 17 63

Allerlei  8 Allerlei  9
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t 
1. Waarom vaccinatie tegen de griep?
Vaccinatie is de enige manier om je 
tegen de griep en vooral de gevolgen 
ervan te beschermen. Griep is een zeer 
besmettelijke ziekte die elke winter 
opnieuw opduikt. Gemiddeld krijgt 
ongeveer één op de tien mensen 
griep. Meestal genezen ze vanzelf na 
enkele dagen, maar bij sommige men-
sen kan de griep ernstige gevolgen 
hebben. Elk jaar sterven er ook hon-
derden aan de gevolgen van griep. Als 
je gevaccineerd bent, dan is de kans 
dat je griep krijgt veel kleiner. Als je 
toch griep krijgt, dan word je met een 
vaccinatie minder ziek en is de kans op 
complicaties zoals longontsteking ook 
veel kleiner.

2. Voor wie is vaccinatie tegen griep 
belangrijk?
• Zwangere vrouwen die in hun 
tweede of derde trimester van hun 
zwangerschap zijn op het ogenblik 
van het griepseizoen.
• Iedereen die ouder is dan 65 jaar.
• Alle mensen vanaf de leeftijd van 6 
maanden met diabetes of een andere 
chronische ziekte van bijvoorbeeld 
hart, longen (ernstige astma of COPD), 
lever, nieren of spieren. Of mensen die 
een verminderde weerstand hebben 
door een andere ziekte of door een 
behandeling.
• Alle personen die in een woonzorg-
centrum of ziekenhuis zijn opgeno-
men.
• Alle mensen die samenwonen met 
de bovengenoemde risicopersonen of 
die zorgen voor kinderen jonger dan 6 
maanden.

• Alle personen werkzaam in de 
gezondheidssector.

Ook voor gezonde mensen 
vanaf 50 jaar kan vaccinatie 
zinvol zijn. Bespreek dit met 
je huisarts.

3. Wanneer moet ik me laten vacci-
neren?
Je laat je best tussen midden oktober 
en midden november vaccineren. 
Zolang de griep niet is doorgebroken, 
blijft vaccinatie nuttig. Het vaccin be-
schermt pas na twee weken en is maar 
goed voor één winterperiode. Elk jaar 
moet je dus opnieuw een griepvaccin 
krijgen.

4. Hoe kan ik me laten vaccineren?
• Vraag een voorschrift aan je arts.
• Haal daarmee het vaccin bij de apo-
theker.
• Ga zo snel mogelijk naar je arts om 
het vaccin te laten plaatsen. Bewaar 
het vaccin in de koelkast, anders wordt 
het waardeloos. Het is nog beter om 
het vaccin pas af te halen vlak voor je 
afspraak bij je huisarts.
Ben je iemand voor wie het vaccin 
wordt aanbevolen (zie vraag 2), dan 
wordt jouw griepvaccin gedeeltelijk 
terugbetaald. Het kost dan ongeveer 
6 euro. Heel wat mutualiteiten geven 
nog extra korting. Voor mensen die in 
een woonzorgcentrum wonen is het 
vaccin gratis in Vlaanderen.

Laat griep deze winter  in de kou staan!
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5. Moet ik me elk jaar laten vaccineren?
Ja, de griepprik moet elk jaar gegeven 
worden. Elk jaar zijn er andere griep-
virussen en krijgt het griepvaccin een 
andere samenstelling afgestemd op 
de virussen die naar verwachting de 
komende winter veel zullen voorko-
men. Bovendien is de bescherming 
die het vaccin biedt slechts tijdelijk. Na 
een half jaar tot een jaar is het vaccin 
meestal uitgewerkt.

6. Moet ik me laten vaccineren als ik 
vorig jaar de griep heb gehad?
Ja. Omdat griepvirussen steeds veran-
deren kan je elk jaar besmet worden 
met een ander type virus waartegen 
je geen weerstand hebt opgebouwd. 
Daarom heeft het griepvaccin ook elk 
jaar een andere samenstelling.

7. Moet ik me laten vaccineren als ik 
nog nooit de griep heb gehad?
Sommige mensen krijgen inderdaad 
zelden griep, maar zeg nooit nooit! 
Als je tot één van de risicogroepen 
behoort, maak je bij een griep even-
veel kans op ernstige verwikkelingen 
als alle anderen uit die groep. Daarom 
is het raadzaam om ieder jaar de griep-
prik te halen.

8. Heeft het griepvaccin bijwerkingen?
Soms treedt op de plaats van de prik 
(de bovenarm) wat pijn, roodheid of 
een kleine zwelling op. Dit gaat na 
enkele dagen vanzelf over. Klachten 
als hoofdpijn en koorts zijn zeldzaam, 
maar kunnen worden voorkomen. 
Allergische reacties komen zelden 
voor. Personen die allergisch zijn voor 
kippeneiwit mogen zich niet laten 
inenten.

9. Kan ik griep krijgen door het griep-
vaccin?
Het griepvaccin bevat geen levende 
virusdeeltjes en kan dus geen griep 
veroorzaken. Door het spuitje maakt je 
lichaam wel verdedigingsstoffen aan. 
Dit kan soms lichte ongemakken 
geven, maar het maakt je niet echt 
ziek. Wanneer je kort na de vaccinatie 
toch ziek wordt, dan werd je 
waarschijnlijk net vóór de inspuiting 
al besmet of gaat het om een ander 
virus dat bijvoorbeeld een 
verkoudheid veroorzaakt.

10. Kan ik toch griep krijgen als ik 
gevaccineerd ben?
Als je gevaccineerd bent, dan kan je 
toch nog griep krijgen.
• Het duurt twee weken voor je li-
chaam voldoende afweerstoffen heeft 
gemaakt om je te beschermen tegen 
griep. Als je binnen die twee weken 
met het griepvirus in aanraking komt, 
dan kan je toch griep krijgen.
• Bovendien beschermt het vaccin al-
leen tegen de griepvirussen die in het 
vaccin zitten. Als er toevallig een virus 
opduikt dat niet in het vaccin zit, dan 
kan je toch griep krijgen.
• Als je afweersysteem verzwakt is 
(bijvoorbeeld door ziekte, ouderdom 
of bepaalde geneesmiddelen), dan kan 
het zijn dat het vaccin minder goed 
aanslaat en dus ook minder goed be-
schermt. Je kan dan toch ziek worden. 
Maar meestal zijn de gevolgen minder 
erg.
Het griepvaccin beschermt alleen 
tegen de griep en niet tegen andere 
virussen die vergelijkbare klachten 
kunnen geven, zoals bv. een verkoud-
heid.  n 

 i  communicatie@zorg-en-gezondheid.be

Laat griep deze winter  in de kou staan!
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De e-sigaret, een vloek of een zegen? 
www.pisad.be

Het gebruik van de e-sigaret zit duidelijk in een stijgende lijn. 
Over de risico’s die ermee gepaard gaan is er heel wat discussie. 

Wist je dat?
• De e-sigaret en shisha-pen grotendeels hetzelfde zijn.
• De vloeistof wordt verhit en omgezet in damp die wordt ingeademd.
• Het roken van e-sigaretten in gesloten publieke ruimtes verboden is. 
• De verkoop van e-sigaretten aan jongeren onder de 16 jaar verboden is.
• De verkoop van e-sigaretten met nicotine via het internet verboden is sinds 17-01-2017. 
• Een shisha-pen zonder nicotine ook tot de categorie elektronische sigaretten behoort.
• De e-sigaret geen erkend rookstopmedicijn is? Je gaat dus beter bij een tabakoloog langs.
• Er beter geen e-sigaretten in gesloten ruimtes worden gerookt waar ook kinderen zijn. 
 Er is meer onderzoek nodig naar de risico’s en gevolgen van het dampen van e-sigaretten.
• Jongeren er beter afblijven.

E-sigaret

• Bevat meestal nicotine
• Hervulbaar
• Duurder
• Neutraal ontwerp
• Vaak gebruikt om
 te stoppen met roken

Shisha-pen

• Bevat meestal geen nicotine
• Niet hervulbaar
• Lage prijs
• Ontwerp gericht op jong publiek
• Kan de drempel voor jongeren verlagen
 om te roken

Deze bijdrage is gebaseerd op informatie van FOD Volksgezondheid, Veiligheid en Leefmilieu; Vlaams Instituut Gezond Leven en VAD. 

Inlichtingen bij de drugbegeleider van PISAD
Geraardsbergen – Lierde – Brakel – Horebeke
Zottegem – Herzele – Sint-Lievens-Houtem 
0499 57 84 94 – 0499 57 84 90 – 0499 57 84 97

info@pisad.be
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Tussenkomst minimale levering 
aardgas winterperiode 2017-2018
t Om te vermijden dat mensen in de winter de middelen niet 
hebben om hun aardgasbudgetmeter voldoende op te laden en 
bijgevolg zonder verwarming te vallen, kan via het OCMW aan 
deze personen een financiële steun worden toegekend om de 
aardgasbudgetmeter op te laden.
Het OCMW Brakel biedt zoals elk jaar de mogelijkheid aan zijn 
inwoners die over een aardgasbudgetmeter beschikken aan, om 
gedurende de periode van 1 november 2017 tot en met 31 maart 
2018 een tussenkomst te bekomen voor de minimale levering van 
aardgas.
Afhankelijk van je woontype (appartement, rijhuis of hoekhuis, 
vrijstaand of halfopen) en het feit of je al dan niet een beschermde 
afnemer bent, variëren de bedragen van de financiële steun. 
30 procent van het ontvangen bedrag dient door de begunstigden 
te worden terugbetaald.
Uiteraard is er voorafgaandelijk een sociaal onderzoek om na te 
gaan of je in aanmerking komt. n

 i  melissa.deneve@ocmwbrakel.be - 055 43 15 04

Dien in voor 
21 december



Wijziging 
factuur 
DifTar 
t Vanaf nu wordt de factuur DifTar 
slechts eenmaal per jaar opge-
stuurd. Concreet mag u de DifTar-
factuur voor het volledige jaar 2017 
verwachten in maart 2018.
Dit aangezien het totale gewicht 
van het opgehaalde huisvuil en/of 
het totaal aan extra bezoeken aan 
het containerpark voor grof vuil pas 
gekend zal zijn op 31 december 
2017.
De betalingstermijn voor deze 
factuur bedraagt twee maanden. n

 i  
ludo.desmet@brakel.be 
055 43 17 51
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Betaal minder voor groene stroom
t Wil jij besparen op je energiefactuur en tegelijkertijd je steentje bijdragen 
aan een beter klimaat? Doe dan mee met de zevende groepsaankoop voor 
groene stroom en aardgas van de Provincie Oost-Vlaanderen. 

Schrijf je vóór 8 februari 2018 in 
via www.samengaanwegroener.be. 
Inschrijven kan vanaf 27 november en 
is gratis en volledig vrijblijvend. Je krijgt 
een persoonlijk aanbod met een prijs, 
berekend op jouw opgegeven verbruik. 
Vind je het voorstel interessant, dan 
accepteer je het aanbod tot en met 30 
april 2018. De Provincie regelt de 
overstap naar je nieuwe leverancier.

Prijs elektriciteit fors toegenomen
In de eerste helft van 2017 is de jaarlijk-
se elektriciteitsrekening voor gezinnen 
in Vlaanderen met maar liefst 350,40 
euro gestegen in vergelijking met janu-
ari 2015.  Die stijging is te wijten aan de 
afschaffing van gratis elektriciteit, de stij-
ging van de bijdrage voor het energie-
fonds, de verhoging van het btw-tarief 
van 6 naar 21% en een stijging van de 
distributienettarieven.
Bovendien heeft maar liefst 66% van 
de inwoners van Vlaanderen 1 van de 
10 duurste elektriciteitsproducten in 
België, slechts 9% heeft het 1 van de 5 
goedkoopste elektriciteitsproduct. Voor 
aardgasproducten ligt dit respectievelijk 
op 47% en 6%. 

Goedkopere energie 
via groepsaankoop
Met deze groepsaankoop ondersteunt 
de Provincie Oost-Vlaanderen haar 
inwoners bij de overstap naar groene 
en scherp geprijsde energie. Door een 
grote groep geïnteresseerden samen te 
brengen, kan de Provincie een lage prijs 
bedingen voor groene elektriciteit en 
gas. De leverancier die tijdens de ener-
gieveiling op 8 februari de beste prijs 
kan bieden, is de winnaar. Hoe meer 
deelnemers, hoe groter de korting. 
Bedrijven, zelfstandigen en verenigin-
gen met een beperkt verbruik kunnen 
ook deelnemen.
Dankzij de vorige groepsaankoop 
konden meer dan 34.000 Vlaamse 
gezinnen en meer dan 1.200 bedrijven 
respectievelijk gemiddeld 193 en 294 
euro besparen op hun energiefactuur. 
Ook dit jaar is het doel weer zoveel 
mogelijk Oost-Vlamingen groene, 
goedkope energie aan te bieden.

Jouw gemeente werkt mee
Ook Brakel ondersteunt dit initiatief, en 
dit al voor de zevende keer op rij. Wie 
hulp wil bij zijn inschrijving, kan terecht 
bij het gemeenteloket. Neem zeker je 
laatste jaarafrekening mee! Daarin staan 
immers alle gegevens die we nodig 
hebben om jouw inschrijving in orde 
te brengen. n

 i   Gratis infolijn: 0800 76101 (werkdagen van 9 tot 20 uur) 
         groenestroom@oost-vlaanderen.be
         milieu@brakel.be -  055 43 17 60 



t BENOveren is renoveren in de overtreffende trap. Nog beter renoveren dan we de laatste jaren al deden dus. Het 
doel? Een zo duurzaam mogelijke woning, waarin je je hele leven kan blijven wonen. Op deze pagina ontdek je 
hoe je het aanpakt en wat de voordelen zijn.

Waarom BENOveren?
Wie BENOveert, denkt vooruit. Zo haal je meer voordelen 
uit renovatiewerken. Hoe sneller je BENOveert, hoe sneller 
je deze vruchten plukt:
• lagere energiefactuur
• meer wooncomfort
• hogere vastgoedwaarde
• minder CO2-uitstoot
• financiële steun van de overheid

BENOveren, hoe doe je dat?
Een geslaagde BENOvatie steunt op verschillende pijlers. Dit 
zijn alvast enkele belangrijke vuistregels:
• Investeer in isolatie en duurzame verwarming. Dat verdien 
je dubbel en dik terug!
• Schenk voldoende aandacht aan luchtdichtheid en zon-
newering.
• Zorg voor een goede ventilatie. In de meeste woningen is 
een systeem C haalbaar.
• Maak zoveel mogelijk gebruik van hernieuwbare energie-
bronnen, zoals een zonneboiler.

De eerste stap: een logisch BENOvatieplan
Elke BENOvatie begint met een uitgekiend BENOvatieplan. 
Welke werken je eerst uitvoert, hangt af van jouw specifiek 
project.
1. Het dak, waarlangs de meeste warmte in een woning 
ontsnapt.
2. De buitenmuren: de tweede grootste bron van 
warmteverlies.
3. Ramen en deuren, waarbij het gebruik van hoogrende-
mentsglas aangewezen is.
4. Vloeren: met een goed geïsoleerde vloer kan de thermo-

staat al snel een graadje lager.
5. Technieken: ook voor verwarming, ventilatie en verlich-
ting bestaan tal van zuinige technieken.

Welke premies komen erbij kijken?
• Investeren in dakisolatie, buitenmuurisolatie, vloerisolatie, 
HR-beglazing, een warmtepomp of een zonneboiler levert 
B BENOvatiepremies op. 
•  Als je minimaal drie energiebesparende investeringen 
combineert binnen de vijf jaar, ontvang je daarbovenop 
een totaalrenovatiebonus. Daarvoor kan je vanaf 2017 je 
BENO-pass laten activeren. Het totaal bedrag aan bonussen 
kan oplopen tot 4.750 euro per woning.
• Renoveer je liever in groep en onder begeleiding? Lees 
dan snel meer over de burenpremie. 

Laat je adviseren door een expert
Raak je niet wegwijs in de vele BENOveermogelijkheden? 
Laat je dan begeleiden door een expert met kennis over 
BENOveren, zoals een BENOvatiecoach.

Zet je woning op de kaart!
Vergelijk jouw energieverbruik met dat van een gelijkaardig 
gezin in een gelijkaardige woning! Ga naar de tool op de 
website van Eandis of Infrax en doorloop vier eenvoudige 
stappen. Aan het einde ontvang je het resultaat van de 
vergelijking en meer informatie over de BENOvatiemaatre-
gelen die de staat van jouw woning kunnen verbeteren.

Meer info?
Lijkt dat BENOveren jou wel wat? Lees alles nog eens rustig 
na op de website van Eandis of van Infrax. n

i   milieu@brakel.be - 055 43 17 60
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t Wil je een renovatie niet alleen aanpakken? Schrikt het technisch aspect van een verbouwing je af? Ben je niet 
thuis in de wereld van renovatiewerken?

Dan is een collectief renovatietraject iets voor jou! Samen 
met minstens 9 anderen uit jouw buurt, wijk of gemeente 
pak je een renovatie aan onder begeleiding van een profes-
sionele BENOvatiecoach. Hij geeft je persoonlijk advies en 
neemt je heel wat technische en administratieve taken 
uit handen. Zo spaar jij tijd en ben je zeker van een juiste 
aanpak.

Hoe neem je deel?
• Door je vrijblijvend aan te melden via de website van Ea-
ndis of Infrax. Jouw distributienetbeheerder neemt het ver-
der van je over. Zodra je met minstens 10 buurtbewoners 
bent ingeschreven, brengen we je op de hoogte en wijzen 
we een BENOvatiecoach toe, een door de netbeheerder 
gecertificeerde vakexpert.
Denk eraan: hoe sneller je met 10 bent, hoe sneller je kunt 
starten met jouw BENOvatieproject. Aarzel dus niet om 
jouw buren aan te sporen om in te schrijven.
• Rechtstreek via een BENOvatiecoach naar keuze. Je vindt 
de lijst met door Eandis gecertificeerde BENOvatiecoaches 
op www.eandis.be/BENOvatiecoach of www.infrax.be/
benovatiecoach. Je ziet meteen ook in welke regio ze actief 
zijn en hoe je hen kunt contacteren.
Een registratie houdt geen verplichting in om het hele tra-
ject te doorlopen. Als klant kun je op elk moment beslissen.

Let wel: De distributienetbeheerder is niet verantwoorde-
lijk voor de getekende overeenkomsten tussen jou en de 
gekozen BENOvatiecoach of aannemer.

Welke BENOvatiemaatregelen komen in aanmerking?
Om deel te nemen aan een burenpremieproject komen de 
volgende energiebesparende maatregelen in aanmerking:
• dak-of zoldervloerisolatie
• isolatie van buitenmuren (aan de buitenkant en binnen-
kant of in de spouw)
• vloerisolatie op volle grond; plafondisolatie van kelders of 
verluchte ruimtes onder een verwarmd verdiep hoogrende-
mentsbeglazing
• installatie van een zonneboiler, warmtepomp of ventilatie-
systeem

Wie mag zich inschrijven?
Elke eigenaar van een Vlaamse woning kan zich registreren 
voor de burenpremie. Enkel woningen die eigendom zijn 
van sociale huisvestingsmaatschappijen komen niet in 
aanmerking. n

i   www.eandis.be/burenpremie
www.infrax.be/burenpremie

milieu@brakel.be - 055 43 17 60 
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De burenpremie: voordelig BENOveren in groep
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Gezocht 
Locaties in de valleien van de Terkleppebeek 
tot de Ophasseltbeek voor nieuwe boomgaarden, 
heggen, houtkanten, bomen of poelen

t Het gebied ‘van Terkleppebeek tot Ophasseltbeek’ omvat tal van beekvalleien die de landschappelijke 
verbinding vormen tussen de Getuigenheuvels van de Vlaamse Ardennen, de Zwalmvallei en de Dendervallei.

Om dit valleilandschap te versterken, 
stimuleert de provincie Oost-Vlaande-
ren samen met het Regionaal Land-
schap Vlaamse Ardennen de realisatie 
van nieuwe landschapselementen. 
Wij zijn dan ook op zoek naar ge-
schikte locaties voor het aanplanten 
van heggen, houtkanten, bomenrijen, 
een solitaire boom of een hoogstam-
boomgaard - of voor de aanleg van 
een poel. Dit kan op weiland, langs 
perceelsranden, op een talud of een 
‘verloren hoek’, …
Een fijn netwerk van landschaps-
elementen maakt het landschap 
aantrekkelijker en speelt bovendien 
een belangrijke rol als leefgebied 
voor specifieke planten- en diersoor-
ten, zoals de vinpootsalamander, de 
sleedoornpage, de eikelmuis of de 
steenuil en ook voor jachtwild. 

De landschapselementen kunnen te-
gelijk dienst doen als schaduwplaats 
voor vee.
Het projectgebied omvat van zuid 
naar noord de valleien van
• de Terkleppebeek, de Molenbeek – 
Kalsterbeek – Binchebeek en zijbeken, 
gesitueerd in Brakel - Everbeek, 
Goeferdinge en Zarlardinge en met 
monding in de Dender ter hoogte 
van Geraardsbergen
• de Ophasseltbeek, de Molenbeek – 
Pachtbosbeeek – Moenebroekbeek 
en zijbeken,
gesitueerd in Brakel-Parike, Zottegem 
- Potaardeberg, Herzele - Assestraat, 
Lierde, Geraardbergen - Ophasselt/
Smeerebbe - Vloerzegem en met 
monding in de Dender ter hoogte 
van Zandbergen.

Ben je eigenaar van percelen in dit 
valleigebied? Kunnen nieuwe land-
schapselementen er tot hun recht 
komen? Neem dan contact op met 
Tine Degezelle van Regionaal Land-
schap Vlaamse Ardennen. Zij bekijkt 
met u de mogelijkheden op maat. 
Binnen het beschikbare budget  
wordt er voorrang gegeven aan 
locaties in de onmiddellijke omgeving 
van de waterlopen. Deze realisaties 
worden tot 80% gefinancierd door de 
provincie Oost-Vlaanderen en passen 
in het project ‘Gestroomlijnd Land-
schap, projectgebied Terkleppebeek-
Ophasseltbeek. n

 i   www.oost-vlaanderen.be/gestroomlijndlandschap
         milieu@brakel.be of tel. 055 43 17 60

Tine Degezelle - 055 20 72 65 - tine.degezelle@rlva.be
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Computerlessen voor Brakelse 55-plussers
t Eind januari start er opnieuw een cursus ‘computerlessen voor 55+’. De cursus wordt georganiseerd door de 
seniorenraad in samenwerking met de Brakelse scholen Viso Cor Mariae en GO! Atheneum Brakel.

De cursus is opgedeeld in modules en richt zich speciaal tot senioren. De cursus vindt plaats op maandag – of 
dinsdagnamiddag en is toegankelijk voor alle senioren van Brakel. Het aantal deelnemers is beperkt tot 20 personen 
per module. Kostprijs: € 3 per les.

De cursus bestaat uit 4 modules (niet verplicht van alle modules te volgen)
Module 1: Basiskennis en computer (3 lessen)
Module 2: Internet en e-mail (2 lessen)
Module 3: Sociale media / facebook(2 lessen)
Module 4: fotobewerking (2 lessen)

NIEUWE MODULE: 
IPad – iOS besturingssysteem (1 les) – IPad meebrengen
De lessen vinden plaats in de computerlokalen van 
Viso Cor Mariae - Kasteelstraat 44 voor beginners 
en GO! Atheneum Brakel - Wielendaalstraat voor 
gevorderden en starten vanaf 30 januari aanstaande. 
(uitgezonderd een aantal vakantiedagen) 
De lessen voor beginners starten stipt om 16 u. en eindigen om 18 u.
De lessen voor gevorderden starten stipt om 15.30 u. en eindigen om 17.30 u.
Inschrijven: vóór 22 december 2017 bij Kimberley Vanlierde, 
Dienst Toerisme - Marktplein 1 - Brakel. n 

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

Naam:
Adres:
Geboortedatum:
Tel:      E-mail:

 Neemt eigen laptop mee naar de lessen

 Ik volg de lessen voor beginners in Viso Cor Mariae op maandag

 Ik volg de lessen voor gevorderden in Go! Atheneum Brakel op dinsdag

De cursist volgt volgende modules:

  Basiskennis en computer: Beginners (8 en 15 jan. , 5 febr.) - Gevorderden (8 en 15 jan.)

  Internet en e-mail: Beginners (19 en 26 febr.) - Gevorderden (22 en 29 jan., 5 febr.)

  Sociale media: Beginners (19 maart, 16 april) - Gevorderden (19 en 26 febr.)

  Fotobewerking: Beginners (23 april) - Gevorderden ( 5 en 12 maart)

  iPad: Beginners (28 mei, 4 juni) - Gevorderden (19 maart)

INSCHRIJVING

Adviesraad  17

COMPUTERKLINIEKSamen met de Bib organiseert de seniorenraad een computerkliniek voor kleine computerproblemen (laptop en iPad). Telkens van 10 u tot 12 u. op zaterdagen: 20 januari - 10 februari - 17 maart
21 april - 19 mei en 16 juni
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Gezocht 
Toerisme Oost-Vlaanderen zoekt peters/meters voor wandelnetwerken Zwalmvallei en Bronbossen
t Op 27 juni 2017 werden de nieuwe wandelnetwerken Zwalmvallei (in en om de gemeente Zwalm) en 
Bronbossen (tussen Brakel en Geraardsbergen) feestelijk voorgesteld. 

Zij  brengen het totaal aan beweg-
wijzerde wandelpaden in de regio 
naar 850 kilometer. Samen met de 
nieuwe wandelnetwerken werd ook 
de nieuwe belevingsgids ‘Koplopen’ 
voorgesteld, die de leukste wandel-
verhalen in de Vlaamse Ardennen 
vertelt. Daarnaast werkt Toerisme 
Oost-Vlaanderen ook aan enkele be-
levings- en spelelementen langsheen 
het netwerk. Al deze realisaties pro-
moten we via www.wandelwalhalla.
be, een inspirerende website die toe-
risten moet overtuigen een bezoekje 
te brengen aan ‘Vlaanderens mooiste 
landschap’. De wandelnetwerkkaarten 
en de belevingsgids ‘Koplopen’ zijn 
voor €6 p.s. te koop via www.tov.be/
webshop. Of koop onmiddellijk het 
‘wandelwalhalla-pakket’ met alle vier 
de publicaties voor slechts €19,95. Nu 
de realisatie van de wandelnetwerken 
achter de rug is dringt ook de organi-
satie van het onderhoud van

de (knooppunt)bewegwijzering 
zich op. Net zoals voor alle overige 
fiets- en wandelroutes en -netwer-
ken in Oost-Vlaanderen wil Toerisme 
Oost-Vlaanderen hiervoor een beroep 
doen op vrijwillige meters & peters.
Kandidaat peters & meters gezocht!
Peters & meters staan in voor de 
regelmatige controle (3 maal per jaar) 
van telkens een lus op het wandel-
netwerk Zwalmvallei of Bronbossen 
en brengen verslag uit over foute of 
ontbrekende bewegwijzering, weg-
onderbrekingen of andere problemen 
op het traject.  Meldingen worden 
door Toerisme Oost-Vlaanderen 
omgezet in werkopdrachten, die door 
aannemers worden uitgevoerd op het 
terrein.
Geïnteresseerd om mee de beweg-
wijzering van de nieuwe wandelnet-
werken up-to-date te houden? 
Surf naar www.tov.be of bel naar 
09 267 70 70

Wat vragen we?
• Je kan je minstens één maal per jaar 
(voorjaar, zomer of najaar) vrijmaken 
om de jou toegewezen lus op het 
wandelnetwerk te controleren.
• Je beschikt over een computer (& 
-vaardigheden) met internettoegang, 
aangezien alle communicatie digitaal 
verloopt!
• Je beschikt over een digitaal fototoe-
stel of gsm met fototoestel.
Wat bieden we?
• Je ontvangt gratis één van de twee 
nieuwe wandelnetwerkkaarten.
• Je wordt één keer per jaar uitgeno-
digd voor een ontmoetingsmoment 
op een toeristische locatie, met hapje 
en drankje.
• Je ontvangt jaarlijks een geschenk.
• Je ontvangt je opdrachten en rap-
porteert via een speciaal ontwikkelde 
online toepassing, wat vlot rapporte-
ren makkelijk maakt. n

 i   www.tov.be - 09 267 70 70 

	



Lessenreeksen voorjaar 2018
(januari tot en met juni)
Gemeentelijke sporthal de Rijdt

Vanaf zaterdag 16 december 2017 (9u) zal op de homepagina 
van de gemeentelijke website (www.brakel.be) een link om in te 
schrijven terug te vinden zijn voor de volgende lessenreeksen:
• Kleuterturnen: 15-lessenreeks die start op zaterdag 3 februari 
2018 van 9u30 tot 10u30 (3-4 jaar) en van 10u30 tot 11u30 (4-5 
jaar).
• Turnen: 15-lessenreeks die start op zaterdag 3 februari 2018 
van 11u30 tot 12u30 (Pré-gympjes, 6-8 jaar) en van 12u30 tot 
13u30 (Gympjes, 8-10 jaar).
• Multimove: 10-lessenreeks die start op maandag 29 januari 2018 
van 17u30 tot 18u30 (4-6 jaar) en van 18u30 tot 19u30 (6-8 jaar).
• Atletiek (6-10 jaar): 15-lessenreeks die start op woensdag 17 
januari 2018 van 16u tot 17u (6-8 jaar) en van 17 tot 18u (8-10 
jaar).
• Dans & Expressie (8-10 jaar): 15-lessenreeks die start op 
woensdag 7 februari 2018 van 18 tot 19u.
• Muurklimmen (vanaf 7 jaar): 10-lessenreeks die start op 
maandag 15 januari 2018 (gevorderden) van 17 tot 18u en 
donderdag 18 januari 2018 (beginners & experts) van 17 tot 19u.
• BBB-Fitness (vanaf 16 jaar): 15-lessenreeks die start op 
woensdag 31 januari 2018 van 20u45 tot 21u45.
• Spinning (vanaf 16 jaar): 10-lessenreeks die start op maandag 
en/of woensdag van 19u45 tot 20u45 (beginners) of van 20u45 
tot 21u45 (gevorderden) in de maand maart 2018.
• Omnisport voor volwassenen: 15-lessenreeks die start op 
donderdag 11 januari 2018 van 20 tot 21u.
• G-sport (kinderen/volwassenen): 15-lessenreeks op zaterdag-
namiddag (verdere info volgt vanaf 16 december 2017)
Meer informatie zal binnenkort terug te vinden zijn op de 
gemeentelijke website (www.brakel.be > vrije tijd en toerisme > 
sport). i   ben.devlieger@brakel.be - 055 42 31 98

Sportkampen 
krokus- en 
paasvakantie 2018
t Vanaf zaterdag 13 januari 2018 (9u) zal 
op de homepagina van de gemeentelijke 
website (www.brakel.be) een link om in te 
schrijven terug te vinden zijn voor de vol-
gende sportkampen:
• Krokusvakantie: van maandag 12 februari 
t.e.m. vrijdag 16 februari 2018: kleutersport-
kamp (3-5 jaar) en zwem-omnisportkamp 
(6-12 jaar)
• Paasvakantie 1: van dinsdag 3 april t.e.m. 
vrijdag 6 april 2018: kleutersportkamp (3-5 
jaar), ski- en snowboardkamp (8-14 jaar) en 
danskamp (6-12 jaar)
• Paasvakantie 2: van maandag 9 april t.e.m. 
vrijdag 13 april 2018: kleutersportkamp 
(3-5 jaar), paardensportkamp (8-14 jaar) en 
voetbal-omnisportkamp (6-12 jaar) 
Uiteraard worden de kinderen begeleid 
door ervaren en deskundige lesgevers. 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 hoofd-
thema centraal staat. Tevens verwachten 
we een permanent enthousiasme en inzet 
om in samenwerking met de sportdienst de 
deelnemers te begeleiden op een pedago-
gisch verantwoorde wijze. Je kan je kandida-
tuur als monitor indienen vóór zaterdag 13 
januari 2018.
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
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DONDERDAG

30
November

Met een klank van hobo
t Twintig jaar geleden overleed dichter Herman De Coninck in Lissabon. Tijd voor een hommage in de bib.
Op donderdag 30 november, om 20.00 u., brengt woordkunstenaar Andreas Van De Maele gedichten uit de 
onsterfelijke bundel ‘Met een klank van hobo’. En de hobo zal ook klinken die avond … Bram Nolf (hobo en althobo) 
en Hans Ryckelynck (piano), allebei muzikanten van de hoogste top in Vlaanderen, brengen 
ter afwisseling een avondconcert met muziek van onder meer Joseph Jongen, 
August De Boeck en andere Belgische componisten uit de 19de en 20ste eeuw. 
Hun recente cd ‘Pastorale melancholie’ kreeg heel verdiend een Klara’s 10.
Een avond om naar uit te kijken dus! Gratis toegang maar graag vooraf reserveren. n

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

8
December

Digitale collecties
t Naast de klassieke collectie gedrukte en audiovisuele materialen biedt de bib ook 
heel wat gratis digitale collecties aan.  Heb je nood aan krantenartikels? Maak gebruik 
van GoPress. Wil je luisteren naar hoorcolleges? Geniet dankzij de code van de bib van 
de volledige collectie van Home Academy. E-boeken lezen? Ontleen een e-reader in 
de bib. Fundels voor de kids? Ga naar mijnbibliotheek.be en beleef samen de leuke, 
levende prentenboeken! We helpen je heel graag op weg met al deze nieuwe mogelijk-
heden. Aarzel niet meer info te vragen! n i   brakel@bibliotheek.be - 055 42 12 45

Film in de bib
t In de leeszaal van de bib worden af en toe op groot scherm verfilmde boeken vertoond. 

Op vrijdag 8 december, om 20u, is dat de beklijvende film ‘Tonio’ naar het boek van de Nederlandse 
auteur A.F.Th. van der Heijden in een regie van Paula van der Oest.

‘Op Eerste Pinksterdag 2010 fietst de 21-jarige Tonio vroeg in de ochtend richting huis na een avond uit met 
zijn vrienden. Hij wordt onderweg geschept door een auto en komt hierbij om het leven. Zijn ouders Adri 

en Mirjam worden geconfronteerd met het grootste verlies dat hun leven voorgoed zal 
veranderen. Terwijl Mirjam hard vecht om niet in een neerwaartse spiraal van verdriet 
terecht te komen, doet Adri het enige waar hij op dat moment toe in staat is: in zijn 
herinnering graven, aantekeningen maken, schrijven. 
Daarbij voortgedreven door twee dwingende vragen: wat gebeurde er met Tonio 
in de laatste uren en dagen voorafgaand aan 
de ramp en hoe kon dit ongeluk plaatsvinden.’
Gratis toegang maar graag 
vooraf reserveren. n

 i   en reservatie: brakel@bibliotheek.be
       055 42 12 45
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Hallo met… ?
101 = dringende tussenkomsten
t Ben je getuige/slachtoffer van een misdrijf?  Heb je een verkeersongeval zien gebeuren of ben je zelf betrokken in 
dat verkeersongeval?  Neem je verdachte handelingen waar, handelingen die je normaal niet in je omgeving waar-
neemt, die daar op één of andere manier niet thuis horen? Heb je een verward of gekwetst persoon aangetroffen?  
Lopen er dieren op de openbare weg? Twijfel niet en bel 101.  Dit telefoonnummer verbindt je rechtstreeks met een 
medewerker van de politie.  Deze collega’s werken vanuit Gent, maar staan in rechtstreeks contact met onze mensen 
op het terrein.  Voor dringende zaken is 101 de snelste weg naar hulp.  De ploeg wordt reeds ter plaatse gestuurd 
terwijl ze aan jou vragen blijven stellen of jou begeleiden in een erg moeilijke situatie.  Hun stem, hun raadgevingen 
kunnen heel wat rust brengen in niet alledaagse situaties.  Alle informatie die jij meegeeft aan de telefoon, sturen zij 
onmiddellijk door aan de ploeg op het terrein.  Op die manier krijgt de ploeg, tijdens het aanrijden, een duidelijk beeld 
op wat er aan het gebeuren is.  Heb dus zeker geen schrik om naar 101 te bellen, antwoord op al hun vragen en laat de 
medewerker jou begeleiden tot de ploeg aanwezig is. 

Niet dringende/informatieve vragen
Heb je nood aan informatie?  Vermoedelijk staat je antwoord reeds op onze website http://www.lokalepolitie.be/5426 
te lezen onder de rubriek vragen.  Indien dit niet het geval is kan je steeds een mail sturen naar info@pzbrakel.be of 
neem je telefonisch contact op met 055 42 60 00:
• Maandag:  8:00 -19:00
• Dinsdag:  8:00 -17:00
• Woensdag:  8:00 -19:00
• Donderdag:  8:00 -17:00
• Vrijdag:  8:00 -17:00
• Zaterdag:  9:00 -12:00

Je kan ook altijd één van onze collega’s aanspreken indien je hen op het terrein ziet.  Indien je de ploeg aanspreekt, 
kan het zijn dat ze jou doorverwijzen naar het (telefonisch) onthaal indien ze belast zijn met een opdracht.  Dit om alle 
burgers zo goed mogelijk te kunnen helpen. n

i   info@pzbrakel.be - 055 42 60 00 - Bij nood: 101
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Viering 100-jarige Martha Backelandt

Het echtpaar  Willy en Marie Jeanne 
De Roe - Verlinden

Het echtpaar Erik en Eveline
Bello - Van Avermaet

Het echtpaar Frans en Julienne
De Pessemier - Cantaert
 

50

50

100

50

Het echtpaar  Arthur en Paulette 
Gabriels - Sadones 
 

50
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Het echtpaar  Gerard en Rosine 
De Ruyver - D’Haeyer

Het echtpaar  Willy en Christiane 
Herregodts - Dumont
 

60

60

Het echtpaar  Lieven en Luthgardis 
Bauwens - Thijs
 

50
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Wedstrijdvraag
In welke deelgemeente 

van Brakel kunnen we het 
monument afgebeeld op de 

voorpagina van dit 
infomagazine terugvinden?

 
Verstuur je antwoord vóór 28 februari 2018 naar 
de toeristische dienst - Marktplein 1, 9660 Brakel 

en win misschien een prachtige prijs.

Winnaar vorige wedstrijdvraag: 
Guy De Meulemeester, Leierwaarde te 9660 Brakel
(Het juiste antwoord was “Het leger van Napoleon”)

Ik heb de volgende melding:
t Kruis het probleem aan, geef de juiste plaats en 
eventueel straat en huisnummer 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

BIJZONDERE SLUITINGSDAGEN 
VAN HET CONTAINERPARK

dinsdag 26 december 2017 
(tweede kerstdag)

vrijdag 5 januari 2018
(nieuwjaarsreceptie gemeentelijke diensten)


