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t Waarnemend Burgemeester Marleen Gyselinck
Personeel, Veiligheid & Senioren
Spreekuur : woensdag van 17.30 tot 19.30 uur - bureau burgemeester
Steenpaal 4 - 055 42 60 22 - marleen.gyselinck@brakel.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 19 uur - bureau PWA
Stationsplein 9 - 055 42 54 68 - Johan.thomas1@telenet.be
Partij: sp.a

t Schepen Peter Vanderstuyf
Landbouw, Ruimtelijke Ordening
Spreekuur : na telefonische afspraak - schepenzaal
Elverenberg 11 - 0476 97 06 75 - peter.vanderstuyf@telenet.be
Partij : Open Vld 

t Schepen André Flamand
Schepen van Onderwijs, Ontwikkelingssamenwerking
Burgerlijke Stand en Huisvesting
Spreekuur: na telefonische afspraak
Leinstraat 112 - 0475 42 45 49 - andreflamand@skynet.be
Partij: Open Vld

t Schepen Sabine Hoeckman 
Openbare Werken
Spreekuur : woensdag van 18.30 tot 19.30 uur - 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 15 tot 16.30 uur - bureau OCMW
Bleinstraat 4 -  0496 30 73 07 - info@podiumacts.com 
Partij: Open Vld

t Jürgen De Mets
Algemeen Directeur
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

Peter BAUTERS - Donkweg 1a - 0478 43 51 88 - CD&V
Lieven BAUWENS - Tenbossestraat  52 - 055 42 31 39 - N-VA
Lien BRAECKMAN - Neerstraat 26 - 055 42 26 24 - CD&V
Leen DE LANGHE - Geutelingenstraat 4 - 0473 23 91 94 - CD&V
Marc DE PESSEMIER - Twaalfbunderstraat 31 - 0494 05 69 74 - Open Vld
Kristof DE RUYCK - Meerbeekstraat 119 - 0486 80 78 54 - N-VA
Marie-Jeanne DE TEMMERMAN - Hauwstraat 55 - 0497 37 73 05 - Open Vld
Stefaan DEVLEESCHOUWER - Oudenaardsestraat 99 - 0496 08 97 37 - Open Vld
Jan HAEGEMAN - Langakkerstraat 3 - 0477 51 19 14 - N-VA
Mirella LIMPENS - Voorpad 1 - 055 42 40 26 - sp.a
Pascal MACHTELINCKX - Watermolenstraat 100 - 055 42 87 24 - Open Vld 
Noël MORREELS - Driehoekstraat 50 - 055 42 47 12 - CD&V
Marcel SAEYTIJDT - Nederstenkouter 19 - 055 42 50 62 - Open Vld
Stephan VAN DEN BERGHE - Boekendries 27 - 0495 24 78 05 - CD&V
Marcel VAN SNICK - Reepstraat 15 - 055 42 44 44 - Open Vld
Kris WATTEZ - Bospad 1 - 0475 23 49 21 - CD&V 

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
Lieven DEMOOR 
Tenbergen 20 - 0473 39 31 91 - sp.a
Liesbeth GHIJSELS
Warande 61 - 0477 80 56 55 - N-VA
Bart MORREELS 
Hollebeekstraat 45 - 0476 58 54 99 - CD&V
Johnny ROOS
Meerbeekstraat 75 -055 42 33 19 - Open Vld
Lisbeth VAN DE MAELE 
Meerbeekstraat 90 - CD&V
Hugo VAN HUFFEL 
Herreweg 51 - 0475 33 56 16 - sp.a
Karen VEKEMAN
Herreweg 58 - 0475 90 12 20 - Open Vld

t

Politie Brakel
Jagersstraat 29 - 9660 Brakel
T. 055 42 60 00 - F. 055 43 16 58 of 59
pz.brakel@police.belgium.eu
Dringende gevallen 101
Dinsdag, donderdag & vrijdag van 8 tot 17 uur. 
Maandag en woensdag van 8 tot 19 uur. 
Zaterdag van 9 tot 12 uur.

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

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

Brandweer Brakel
Rudy Sadones - Brandweercommandant
Kazerne: Neerstraat 97 - 9660 Brakel
0486 88 44 84
brandweer.brakel@skynet.be
Oproepen brand: 055 43 13 13 of 112
Bij noodweer: 1722

Openbare Bibliotheek
Carmen Vanden Broucke - Bibliothecaris
Tirse 1 - 9660 Brakel - 055 42 12 45 
bibliotheek@brakel.be
Openingsuren: 
Dinsdag van 16 tot 20 uur.
Woensdag van 10 tot 12 uur en van 13 tot 18 uur.
Donderdag van 16 tot 20 uur.
Zaterdag van 9 tot 12 uur. 
Zondag van 10 tot 12 uur.
Het lidmaatschap is gratis. 

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
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Gemeentelijk Containerpark
Industrielaan - 9660 Brakel - 055 42 69 46 - cpbrakel@skynet.be

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

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

Aanbieden: minimum 15 min. voor sluitingstijd aan de ingang van het containerpark

    

Nicky Van der Schueren - Zwembadbeheerder
Geraardsbergsestraat 31 - 9660 Brakel 
055 42 46 48 
zwembad@brakel.be

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

    

Het PWA-kantoor Brakel is definitief gesloten. Wens je
gebruik te maken van het nieuwe systeem wijk-werken?
Nieuwe contactpersoon: Mia Delbar
Werkwinkel Ronse - 
Oscar Delghusstraat 60 - 9600 Ronse - 055 33 40 85

    

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 tot 22 uur
Zaterdag van 9 tot 20 uur

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

    

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

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

    
Openingsuren van het zwembad
Maandag van12 tot 13 uur en van 19 tot 20.45 uur
Dinsdag van 12 tot 13 uur en van 18 tot 20.45 uur
Woensdag van 14 tot 20.45 uur
Donderdag van12 tot 13 uur en van 19 tot 20.45 uur
 baantjeszwemmen van 18 tot 19 uur
Vrijdag van12 tot 13 uur en van 16 tot 20.45 uur
Zaterdag van 10 tot 11.45 uur en van 14 tot 17 uur
Zondag van 9 tot 11.45 uur

Voor senioren: maandag en donderdag van16 tot 17 uur

    

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.
Reserveringen voor recreatief gebruik 
zijn steeds mogelijk!
(tot max. 10 weken met de verlenging van deze periode!)

Opgelet:
Tijdens de middag (van 12 tot 13 uur)
is de sporthal gesloten

Gemeentelijk Zwembad Poseidon

Plaatselijk Werkgelegenheids Agentschap 

Gemeentelijke Sporthal “De Rijdt” - Sportdienst Brakel

CGG Zuid-Oost-Vlaanderen
Drugpreventie en -begeleiding (PISAD) 
Elsie Van den Haezevelde
Jagersstraat 64 B - 9660 Brakel - 0499 57 84 90
elsie.vandenhaezevelde@zov.be
www.zov.be

BIJZONDERE SLUITINGSDAGEN VAN HET CONTAINERPARK
Woensdag 4 en 11 juli 2018

zaterdag 21 juli 2018
woensdag 15 augustus 2018woensdag 12 september 2018
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Gemeente en OCMW
GEMEENTE: MARKTPLEIN 1 - 9660 BRAKEL
ALLE WERKDAGEN OPEN: 8.30 - 12uur  •  WOENSDAG: 16 - 19.30 uur

OCMW: MARKTPLEIN 26- 9660 BRAKEL - 055 43 15 09
ALLE WERKDAGEN OPEN: 8 - 12 uur • 12.30 - 16.30 uur
SOCIALE DIENST: 8.30 - 11.30 uur • NAMIDDAG: OP AFSPRAAK

Algemeen directeur
Jürgen De Mets
055 43 17 50 - jurgen.demets@brakel.be

Adjunct algemeen directeur
Bianca De Staercke
055 43 15 08 - bianca.destaercke@ocmwbrakel.be

Financieel directeur
Ludo De Smet
055 43 17 51 - ludo.desmet@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
Sofie Destercke - sofie.destercke@ocmwbrakel.be

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

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

Technische dienst
Francis Deboeverie - Diensthoofd Ingenieur infrastructuur
055 43 17 57 - francis.deboeverie@brakel.be
Rut Vanderstraeten - Diensthoofd Openbare Werken
055 75 57 73 - 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
Lien Decock - Financieel deskundige 
055 75 57 70 - 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
Carine Pollez - Adm. medewerker - Dienst maaltijden
055 43 15 02 - carine.pollez@ocmwbrakel.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
Carin Grooten - Stedenbouwkundige
055 43 17 58 - stedenbouw@brakel.be
Koen De Meester - Stedenbouwkundige
055 75 57 61 - koen.demeester@brakel.be
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
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 75 57 71 - 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

Sociale dienst
Hanne De Brakeleer - Maatschappelijk werkster
055 43 15 04 - hanne.debrakeleer@ocmwbrakel.be
Elke Van Waeyenberge – Maatschappelijk werkster 
055 43 15 05 - elke.vanwaeyenberge@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

GESLOTEN OP:
Woensdagnamiddag 

4 juli 2018 
kermis

Woensdag 11 juli 2018Feest v/d Vlaamse Gemeenschap
Woensdag 15 augustus 

O.L.V. Hemelvaart
Woensdagnamiddag 12 september 2018

kermis



Uitreiking prijs 
beste restauratie 2017

April

ZATERDAG

21

Opening Kunstproject 
Brakel 2018

Vlaamse Wandeldag

VRIJDAG

9
Maart

ZONDAG

29
April

Markt terug 
naar de Markt

WOENSDAG

2
Mei

Ontvangst nieuwe 
inwoners

VRIJDAG

25
Mei

Activiteiten 6

Paaseierenraap

ZONDAG

31
Maart



Burgerzaken 7

t De Kids-ID is een elektronisch identiteitsdocument 
voor Belgische kinderen jonger dan 12 jaar: 
• De Kids-ID bevat alle identiteitsgegevens van jouw kind én zijn of haar foto. 
• Ook de namen van de ouders staan erop. 
• De gegevens zijn zichtbaar op de kaart en zijn ook opgeslagen op een elektronische chip. 

De Kids-ID is niet verplicht in België, maar wel voor reizen naar het buitenland. De kaart is: 
• geldig in de meeste Europese landen en in sommige landen daarbuiten, op voorwaarde dat het kind vergezeld is van 
een ouder met een geldige identiteitskaart. 
• verplicht in alle landen waar geen reispas verplicht is, dus waar je als volwassene ook gewoon met jouw identiteitskaart 
naartoe kunt, zonder dat je een paspoort nodig hebt. 
De Kids-ID is bovendien heel wat meer dan alleen een identiteitsbewijs en reisdocument. Dankzij de dienst Hallo Ouders 
biedt de kaart een extra bescherming in noodgevallen: wanneer het kind in moeilijkheden verkeert, maakt Hallo Ouders 
het mogelijk om telefonisch contact op te nemen met de ouders, andere familieleden, vrienden of buren. In de toe-
komst kan de kaart ook gebruikt worden als bibliotheekpas, als zwembadabonnement, bij de inschrijving op school of 
als lidkaart van de sportclub. De Kids-ID is het resultaat van een samenwerking tussen Child Focus, FOD Binnenlandse 
Zaken, Fedict en het Rijksregister. n

Een Kids-ID met standaard leveringstermijn van ongeveer drie weken kost 6,40 euro. Je dient een pasfoto conform de nieuwe 
ICAO-norm mee te brengen naar het gemeentehuis.

i   www.brakel.be > identiteitskaarten > Kids-ID 

Binnenkort verhuisplannen? 
Wat met het inschrijvingsbewijs van je wagen?
t Voor particulieren: Wanneer je van 
adres verandert, moet je je adres laten 
wijzigen bij de dienst bevolking van je 
nieuwe woonplaats. 
Deze adreswijziging moet vanaf nu 
niet langer manueel aangebracht 
worden op het kentekenbewijs. 
Het kentekenbewijs zal enkel nog het 
adres vermelden dat geldig was op het 
moment van de inschrijving van het 
voertuig.

Voor bedrijven: Een firma die haar 
maatschappelijke zetel wijzigt, dient 
deze wijziging te laten registreren in de 
Kruispuntbank Ondernemingen. Het is 
op basis van deze aanpassing van het 
KBO dat in de DIV-databank het adres 
van de firma automatisch zal worden gewijzigd. Bijgevolg moet het kentekenbewijs voor firmawagens niet meer 
worden voorgelegd aan de dienst bevolking voor het noteren van het nieuwe adres. n

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

De Kids-ID: een handig document
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Lezen, wandelen, zoeken en … winnen!

Zomer in de bib

i   bibliotheek@brakel.be - 055 42 12 45

t Kinderen uit de lagere school kunnen deelnemen aan 
de jaarlijkse leesbeestwedstrijd. Voor de jongeren van het 
middelbaar is er opnieuw de ‘read-dragon-competition’. 
De eerste beloning volgt al snel. Wie meer leest, wint ook 
meer. Omdat lezen zo leuk is!

Deze zomer kan je ook deelnemen aan een nieuwe, 
leuke zomerzoektocht. Met het gezin, met vrienden of 
alleen kan je op stap doorheen het centrum van Brakel. 
Je komt langsheen verrassende plekjes en ontdekt er 
leuke weetjes. Onderweg beantwoord je enkele vragen 
waarmee je de wedstrijdfinale in de bib kan spelen op 
een bibtablet. Uiteraard zijn er heel wat leuke prijzen te 
verdienen. Meedoen dus! n

t Zomertijd is bibtijd! Een ontspannende roman, een 
spannende thriller, een leerrijk boek, een toffe strip ...
Er is voor elk wat wils! In de bib kan je tot tien boeken 
per kaart ontlenen. Wie op reis gaat en vooraf verwit-
tigt, kan een langere uitleentermijn krijgen. 
En natuurlijk kan je ook genieten van de films en 
muziekcd’s die volledig gratis te ontlenen zijn. 
De collectie e-boeken (op e-readers van de bib) is 
opnieuw uitgebreid. Zo kan je op reis met minder 
gewicht. Ook de kleine, lichte dwarsliggertjes zijn 
handig daarvoor.

En via Mijnbibliotheek heb je voor de kids gratis 
toegang tot de digitale prentenboeken en 
Avi-boekjes: de fundels. Zeker de moeite waard 
om uit te proberen! n

Maria Van De Putte Henriette Eeckhout (Zuster Andrea)102
jaar

103
jaar



ZONDAG

9
September

VRIJDAG

5
Oktober

VRIJDAG

21
September

Ook na de zomer laat de bib je niet los

t Op zondag 9 september, om 
11.30 uur, is er in de bib een ape-
ritiefconcert met topaccordeonist 
Philippe Thuriot. Zijn vertolkingen 
van Bach oogsten wereldwijd enorm 
succes. Wees er tijdig bij om in te 
schrijven! n

t De verfilming van het aangrij-
pende boek ‘Wonder’ van R.J. Palacio 
kwam vorig jaar in de bioscoopza-
len. Op vrijdag 21 september, om 
19.30 uur, kan je deze ontroerende 
familiefilm op groot scherm bekijken 
in de leeszaal van de bib. Misschien 
wel samen met het hele gezin? Voor 
iedereen vanaf 12 jaar. n

t Op vrijdag 5 oktober kan je gratis 
met de bus mee naar Ronse voor 
de lezing door Stijn Vercruysse in 
het kader van de lezingenreeks 
‘Wereldpennen in de Vlaamse 
Ardennen’. n

t Auteur Joris Tulkens komt op 
vrijdag 12 oktober, om 20 uur, in de 
bib praten over de boeiende ge-
schiedenis van het Drietalencollege 
in Leuven naar aanleiding van zijn 
jongste roman ‘Wentelsteen’. n

Bib 9

Feestconcert: Casco Phil met 
Mozart, Beethoven en Britten

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

t Het wordt een bijzonder feestelijke editie van het Festival van Vlaanderen 
dit jaar. Op 6 oktober is het kamerorkest Casco Phil te gast in de kerk van 
Nederbrakel. Onder leiding van Benjamin Haemhouts zullen zij er het 23ste 
pianoconcerto van W.A. Mozart, de bruisende 7de symfonie van L. van 
Beethoven en de flamboyante Simple Symphony van B. Britten vertolken. 
Solist in het pianoconcerto is toppianist Hans Ryckelynck. Een bevlogen en 
heel toegankelijk programma!

Een organisatie van Werkgroep Festival van Vlaanderen Brakel en de bib, met de 
steun van het Gemeentebestuur en de volgende partners in cultuur:
Culturele Raad Brakel, Drukkerij Surdiacourt, Farys, Garage Vande Putte en Step-
han Vanden Berghe.
Kaarten kosten 15 euro (12 euro voor 55+, 10 euro voor -26) n

VRIJDAG

12
Oktober

ZATERDAG

6
Oktober



Initiatief voor het 
FEEST van de 
VLAAMSE 
GEMEENSCHAP

Gemeente Brakel
FEEST VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP 

zondag 8 juli 2018
11 uur: Aperitiefconcert met Jazzy Spark

in de polyvalente zaal  van de openbare bibliotheek 
MARIËLLE CREEMERS (sopraan) en MARGRIET CARLIER (piano)

Slotwoord door MARIJN DEVALCK, schepen van cultuur 

12 uur: Beiaardconcert 
door JAKOB DE VREESE

IEDEREEN IS WELKOM!

14.30 uur: 11de Jogging door Brakel
Start en aankomst op het MARKTPLEIN

14.30 uur: start kinderen
15.00 uur: start wedstrijd voor volwassenen

17.00 uur: prijsuitreiking en tombola in de tent

Avondprogramma in tent op het marktplein
16 uur: Optreden van de ACCORDEONCLUB VIOS

18.45 uur: Concert door de K.H. DE EENDRACHT o.l.v. Paul Detrémerie
Concert door de OAKFIELD BAND o.l.v. Wim D’Haeyer

21.30 uur: Optreden van

John Terra & Luc Steeno
VUURWERK

ALLE ACTIVITEITEN ZIJN GRATIS EN TOEGANKELIJK!
Organisatie: Culturele Raad Brakel - 11-julicomité 

(Davidsfonds, Kunstkring Die Bronne, GHK Triverius, Willemsfonds en Joggingclub Brakel)
Werkgroep Wasteelsbeiaard i.s.m. het Gemeentebestuur van Brakel en Vlaanderen Feest 2018.



t Twaalf steden en gemeenten 
sloegen de handen in elkaar om 
een gezamenlijke Erfgoedwerking 
uit te bouwen. De vereniging EVA 
(Erfgoed Vlaamse Ardennen) is 
vandaag een feit en stelde op 31 
mei 2018 trots haar eerste project 
voor: een Erfgoedbank voor de 
Vlaamse Ardennen.

Op het dak van het koetshuis van 
Domein De Ghellinck in Wortegem-
Petegem, met een indrukwekkend 
uitzicht over de Vlaamse Ardennen, 
kwamen de vertegenwoordigers van 
de gemeenten, erfgoedmedewer-
kers en erfgoedliefhebbers samen 
om een toast uit te brengen op hun 
samenwerking. Dit landschap, de 
inwoners en de kleurrijke geschiede-
nis van de Vlaamse Ardennen is waar 
de Erfgoedbank om draait.

In de Erfgoedbank verzamelen we 
beeldmateriaal uit archieven en 
privécollecties. Deze verborgen 
schatkamers worden zo op een 
toegankelijke manier bereikbaar voor 
alle inwoners van de streek. Je kan 
de Erfgoedbank online bekijken en 
grasduinen tussen oude foto’s, post-
kaartjes en ander erfgoedmateriaal. 
Deze beelden raken, verbinden en 
verrijken ons. Het verleden komt tot 
leven en inspireert ons om op een 
andere manier naar onze omgeving 
te kijken en onze streek en geschie-
denis te waarderen. De kracht van 
het cultureel erfgoed tevoorschijn 
halen en versterken, dat is waar 
Erfgoed Vlaamse Ardennen voor 
staat. EVA ondersteunt onze erfgoed-
verenigingen en werkt rond gebrui-
ken en tradities, oude volkssporten, 
verhalen, kennis en vaardigheden en 
zo veel meer. Kortom, alles wat we 
willen doorgeven aan de volgende 
generaties. Heemkringen, 

erfgoedwerkers en vrijwilligers zijn 
vandaag volop bezig met nieuwe 
beelden in de Erfgoedbank in te 
voeren. Maar dit gigantische werk 
is verre van af! We zijn nog op zoek 
naar helpende handen die mee 
erfgoedmateriaal willen opsporen, 
getuigenissen afnemen, digitaliseren 
en invoeren in de Erfgoedbank. Wil je 
graag mee aan de slag? Laat dan iets 
weten aan erfgoedmedewerker Lien 
Urmel en wij brengen je in contact 
met de lokale verantwoordelijke van 
je gemeente of stad. De twaalf ste-
den en gemeenten zijn Kruishoutem, 
Zwalm, Zottegem, Wortegem-Pete-
gem, Oudenaarde, Horebeke, Brakel, 
Lierde, Geraardsbergen, Kluisbergen, 
Ronse en Maarkedal. Elke gemeente 
heeft een pagina op de website van 
EVA. n 

 i  
www.erfgoedvlaamseardennen.be 
lien.urmel@erfgoedvlaamseardennen.be 
0492 59 58 73

Gemeenten en steden van de Vlaamse Ardennen 
zijn trots op hun nieuwe Erfgoedbank

Cultuur  11

Initiatief voor het 
FEEST van de 
VLAAMSE 
GEMEENSCHAP

Gemeente Brakel
FEEST VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP 

zondag 8 juli 2018
11 uur: Aperitiefconcert met Jazzy Spark

in de polyvalente zaal  van de openbare bibliotheek 
MARIËLLE CREEMERS (sopraan) en MARGRIET CARLIER (piano)

Slotwoord door MARIJN DEVALCK, schepen van cultuur 

12 uur: Beiaardconcert 
door JAKOB DE VREESE

IEDEREEN IS WELKOM!

14.30 uur: 11de Jogging door Brakel
Start en aankomst op het MARKTPLEIN

14.30 uur: start kinderen
15.00 uur: start wedstrijd voor volwassenen

17.00 uur: prijsuitreiking en tombola in de tent

Avondprogramma in tent op het marktplein
16 uur: Optreden van de ACCORDEONCLUB VIOS

18.45 uur: Concert door de K.H. DE EENDRACHT o.l.v. Paul Detrémerie
Concert door de OAKFIELD BAND o.l.v. Wim D’Haeyer

21.30 uur: Optreden van

John Terra & Luc Steeno
VUURWERK

ALLE ACTIVITEITEN ZIJN GRATIS EN TOEGANKELIJK!
Organisatie: Culturele Raad Brakel - 11-julicomité 

(Davidsfonds, Kunstkring Die Bronne, GHK Triverius, Willemsfonds en Joggingclub Brakel)
Werkgroep Wasteelsbeiaard i.s.m. het Gemeentebestuur van Brakel en Vlaanderen Feest 2018.
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Volgende percelen onroerende goederen, 

eigendom van het OCMW van Brakel, zijn 

TE KOOP
1. Nederbrakel, “ Cunnenberg “, HOOILAND, 

1e afdeling, sectie A, nr. 1.430, 15 a 10 ca groot. 

Gelegen aan de Kerkhofstraat.

2. Zegelsem, “Hauwstraat“, WEILAND, 3e afdeling, 

sectie B, nr. 558, 8 a 50 ca groot. 

Gelegen aan de Hauwstraat en Buurtweg nr. 29.

3. Zegelsem, “Landuyt“, BOUWLAND, 3e afdeling, 

sectie A, nrs. 599 B en 599 C, 12 a 50 ca groot. 

Gelegen aan de Hauwstraat.

4. Michelbeke, “Wijmeersch”, BOUWLAND, 5e afdeling, 

sectie A, nr. 376 G, 23 a 81 ca groot. 

Gelegen aan Boembeke.

5. Everbeek, “Hasoisveld“, BOUWLAND, 

7e afdeling, sectie C, nr. 1.364, 24 a 00 ca groot. 

Gelegen aan de straat Hemelrijk.

 Notaris Olemans - 055 42 31 70

 i

t Het OCMW van Brakel werkt sinds 2014 samen met 
de OCMW’s van Zottegem, Sint-Lievens-Houtem, Zwalm 
en Lierde voor het Huis van het Kind. Als inwoner van 
Brakel kan je hierdoor een beroep doen en genieten 
van alle diensten die het Huis van het Kind in Zottegem 
aanbiedt. Dit omdat we als OCMW Brakel het erg 
belangrijk vinden om in te zetten op de gezondheid en 
het welzijn van kinderen en jongeren, hun ouders en 
andere opvoedingsverantwoordelijken.

Wat doet zo’n Huis van het Kind precies?
Het Huis van het Kind laat zich samenvatten in een 
zestal doelen:

1. aanstaande ouders, gezinnen, hun kinderen en jon-
geren gepast ondersteunen op het vlak van gezondheid 
en de ontwikkeling en de opvoeding van hun opgroei-
ende kinderen.

2. de sociale en informele netwerken rondom gezinnen 
en hun kinderen en jongeren bevorderen en ondersteu-
nen.

3. risico’s en problemen rond gezondheid, ontwikkeling, 
opvoeding en onderwijs bij kinderen vroegtijdig opspo-
ren, opvolging voorzien en indien nodig doorverwijzen.

4. infectieziekten bij kinderen voorkomen, onder meer door toediening van 
vaccinaties.

5. werken aan de versterking van aanstaande ouders en gezinnen met kin-
deren en jongeren die zich in een kwetsbare situatie bevinden, in het kader 
van de bestrijding van kinderarmoede.

6. bijdragen aan het creëren van een gezinsvriendelijk klimaat in de samen-
leving, door middel van sensibilisering en het promoten van ondersteu-
nende maatregelen ten aanzien van aanstaande ouders en gezinnen met 
kinderen en jongeren.

Een Huis van het Kind heeft dus een divers aanbod op het vlak van pre-
ventieve gezinsondersteuning, waarbij de volgende zaken belangrijk zijn: 
preventieve gezondheidszorg, opvoedingsondersteuning en het organise-
ren van activiteiten om ontmoeting en sociale cohesie te bevorderen.
Indien je graag meer te weten wil komen over wat dit allemaal in de prak-
tijk betekent, kom dan gerust eens langs op het OCMW: wij kunnen je een 
folder en een overzicht bezorgen van de aangeboden dienstverlening en 
activiteiten. n 

 i  
Hanne De Brakeleer - 055 43 15 04 
Elke Van Waeyenberge - 055 43 15 05 
Yoko Maes - 055 43 15 07

Huis van het Kind
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Een nieuw, groen buurtpark voor Everbeek-Boven
t In de dorpskern van Everbeek-
Boven werkt de gemeente Brakel in 
samenwerking met Regionaal
Landschap Vlaamse Ardennen aan 
de realisatie van een nieuw, groen 
buurtpark. Naast de begraafplaats
en de parking aan de kerk en kleuter-
school bevindt zich een weiland dat 
dit jaar wordt ontwikkeld als
een speel- en natuurvriendelijk 
buurtpark met ruimte voor zachte re-
creatie, educatie en natuur. Het park
is in hoofdzaak bedoeld voor de 
buurtbewoners, maar uiteraard is ie-
dereen welkom op deze unieke plek!
De nieuwe buurtsite wordt verdeeld 
in drie thematische zones door 

middel van een takkenwal en een
gemengde haag. Elke zone heeft een 
eigen functie en uiterlijk. We onder-
scheiden een spelzone, een
educatieve- en ontmoetingsruimte 
en een natuurzone met onder meer 
bloemenweides. Voor ééntonige
standaardspeeltoestellen is er in dit 
park geen plaats. We leggen immers 
de nadruk op spelaanleidingen
zoals boomstammen en wilgenhut-
ten. Door te werken met natuurlijke 
elementen prikkelen we de
verbeelding van kinderen, creëren 
we een multifunctioneel gebruik van 
deze elementen en brengen we de
natuur en de landbouw tot in de 

dorpskern van Everbeek-Boven.
De verschillende zones in het 
weiland werden reeds afgebakend, 
waarna afgelopen lente de bloemen-
weides werden ingezaaid waardoor 
je in combinatie met een extensief 
en intensief maaibeheer de contou-
ren van het park reeds kan beleven 
en bezichtigen. In het najaar volgt de 
aanplant van heesters en bomen
waarna de officiële opening van het 
buurtpark volgt. n

i   milieu@brakel.be - 055 43 17 60
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t Isolerend dubbelglas, een zuinige verwarmingsketel of zonnepanelen? Energie verbruiken neemt vandaag de dag een 
grote hap uit het gezinsbudget. Je kan flink wat besparen op jouw energiefactuur door bijvoorbeeld jouw woning te gaan 
isoleren of een zonneboiler te plaatsen. De lijst van de energiebesparende maatregelen is zeer uitgebreid en betreft zowel 
nieuwbouw als renovatie. Met een Vlaamse energielening kan je jouw energiebesparende werken financieren tot maxi-
maal 15.000 euro. Dit bedrag moet terugbetaald worden over een periode van maximaal 8 jaar. De inwoners of eigenaars 
van huizen gelegen op het grondgebied van Brakel lenen renteloos. n

i   www.so-lva.be/vlaamse-energielening - 053 64 65 28.

Een renteloze lening en 
een lagere energiefactuur 
= een dubbele winst!

Milieu 14

Gratis Energiefit-avond 
over dak- en muurisolatie

t Voor iedereen die zijn woning energiezuiniger 
en comfortabeler wil maken

Dakisolatie is een van de meest interessante investe-
ringen die je kunt doen aan je woning. Er zijn erg veel 
mogelijkheden, soms met eenvoudige oplossingen. Ook 
je muren isoleren kan je flink wat winst opleveren. Zeker 
doen dus. Informeer je goed, want zo vermijd je verras-
singen, doorprik je verkooppraatjes en maak je betere 
keuzes. Tegelijk zorg je voor een lagere energiefactuur en 
een beter wooncomfort. Schrijf je daarom vandaag nog 
in voor de gratis Energiefit-avond in Brakel: je dak of mu-
ren ‘Energiefit’ laten isoleren? Leer het van een architect!
Eandis en architectenvereniging NAV ontwikkelden 
deze avondcursus waarmee je alle kennis meekrijgt 
die je nodig hebt over dakisolatie, buiten-, binnen- en 
spouwmuurisolatie. Voorkennis is niet nodig. Technische 
aspecten worden meegegeven in mensentaal door een 
ervaren architect. Die geeft je onafhankelijk advies over 
de voor- en nadelen van materialen en technieken. 

Hij illustreert alles met zowel goede als slechte praktijk-
voorbeelden en verduidelijkt typische bouwproblemen, 
zoals bouwknopen of koudebruggen.
Schrijf je vandaag nog in voor de gratis Energiefit-avond 
in Brakel!
Wacht niet te lang, want het aantal plaatsen is beperkt. 
Inschrijven kan via de website www.eandis.be/energiefit 
of in het gemeentehuis bij de dienst milieu.
Wanneer? Op woensdag 26 september 2018, van 19.30 
tot 21 uur.
Waar? In de raadzaal van het gemeentehuis, Marktplein 
1, Brakel n

i   milieu@brakel.be - 055 43 17 60

WOENSDAG

26
September



t Als land- of tuinbouwer ben je elke 
dag actief in het landschap. Jouw 
zorg en jouw acties dragen bij aan 
het behoud van de open ruimte die 
veel te bieden heeft: voedsel, hout, 
klimaatregulatie, bescherming tegen 
overstromingen, luchtzuivering, ruimte 
voor recreatie, … In een rijk en goed 
beheerd landschap is het bovendien 
aangenaam vertoeven. Als land-
schapsbouwer draag je bovendien bij 
aan een draagvlak en een goed imago 
voor de landbouwsector.
Wil je groen aanplanten op je bedrijf of 
op je percelen? Als Oost-Vlaamse land- 
en tuinbouwer kan je bij de provincie 
Oost-Vlaanderen advies of ondersteu-
ning vragen als je:
• jouw bedrijf wil integreren in het 
landschap,
• landschapselementen zoals hagen, 
heggen en houtkanten wil beheren,
• een klimaatbestendig landschap wil 
aanleggen,

• plantgoed wil aankopen,
• hout wil oogsten als CO²-neutrale 
brandstof.
Op jouw vraag maakt de provincie een 
plan op maat voor je landbouwbedrijf 
met haalbare inrichtingsvoorstellen.
Je kan subsidies aanvragen voor:
• houtige landschapselementen op 
land- en tuinbouwbedrijven,
• onderhoud en (her)aanleg van 
knotwilgen en poelen in provinciale 
aandachtsgebieden,
• projecten of initiatieven rond land-
schapsbeheer (voor verenigingen).
In de winter kan je deelnemen aan de 
groepsaankoop van plantgoed. Inspi-
ratie vind je in brochures op de web-
site van de Provincie Oost-Vlaanderen 
(www.oost-vlaanderen.be).

Ook bij andere overheden kan je 
terecht. De Vlaamse Overheid biedt 
beheersovereenkomsten en een sub-
sidie voor niet-productieve investe-
ringen aan. De gemeente Brakel biedt 
ook een subsidie voor de aanplant of 
het onderhoud van landschapsele-
menten aan.
Agrobeheergroepen of WERKERS kun-
nen je helpen bij het aanplanten of 
beheren. n

i   Provincie Oost-Vlaanderen, 
dienst Landbouw en Platteland 
landbouw@oost-vlaanderen.be 
09 267 86 79
Dienst milieu - milieu@brakel.be
055 43 17 60

Het Oost-Vlaamse landschap: 
ook jouw landschap!

Milieu 15Milieu 14
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JEUGDRAAD BRAKEL PRESENTEERT: 

OPENLUCHTFILM: 

“Robinson Crusoe (BE)” 

LOCATIE: DIGGIEFEEST: DIGGIEWEG 14, 9660 BRAKEL 

PRIJS: GRATIS INKOM + ÉÉN GRATIS CONSUMPTIE/KIND 

ZATERDAG 25/08/2018 - 19:00 START FILM 

V.U: Jeugdraad Brakel; Marktplein 1, 9660 Brakel 
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t Tijdens het project “IBO Het Nar-
renschip ontdekt het Zuiden”, een 
samenwerking tussen de gemeen-
telijke kinderopvang IBO Het Nar-
renschip en BRAVO, de Brakelse Raad 
voor Ontwikkelingssamenwerking, 
werd elke week van de zomervakan-
tie 2017 rond een hulporganisatie 
gewerkt. De Brakelse vzw's die aan 
ontwikkelingssamenwerking doen, 
bereidden elk een project voor dat ze 
dan samen met de kinderen tijdens 
een week uitwerkten. Dit leidde tot 
interessante gesprekken tussen de 
kinderen en zorgde ervoor dat hun 
wereldbeeld én dat van de kinderbe-
geleiders vergroot werd.

Na afloop werd een boekje gemaakt 
waarin elke vzw zich kon voorstellen 
en waarin de activiteiten geïllustreerd 
werden aan de hand van mooie 
foto's die genomen werden tijdens 
de verschillende weken. Het boekje 
werd gemaakt voor de kinderopvang 
zelf, zodat ouders hierin kunnen 
grasduinen, en het herinnert ons aan 
een fijne periode.
De bedoeling is dat het IBO elke 
zomervakantie met een andere ad-
viesraad een samenwerking aangaat 
om activiteiten met de kinderen te 

organiseren en om op het einde hier-
van telkens een tastbare herinnering 
te maken in de vorm van een boekje.

Dankzij de vele stemmen werd ons 
project genomineerd uit maar liefst 
15 inzendingen; daarna volgde de 
keuze van de jury en hun beslissing 
om ons project als winnaar uit te 
roepen, werd als volgt omschreven: 
“de jury koos voor dit project omwille 
van de focus op wereldburgerschap 
en de link met de SDG’s (Sustainable 
DevelopmentGoals van de VN, doel-
stellingen die de wereld zich stelt

 richting 2030 om aan duurzame 
ontwikkeling te werken, nvdr). In dit 
project wordt er een vernieuwende 
samenwerking gerealiseerd met lo-
kale actoren die eruit springen en die 
de leefwereld van kinderen verrijken. 
De ambitie om dit jaarlijks vorm te 
geven is een grote meerwaarde”.
Mieck Vos, de algemeen directeur 
van de VVSG (Vereniging voor Steden 
en Gemeenten die de wedstrijd van 
de Gouden Kinderschoen orga-
niseerde), zakte naar Brakel af om 
persoonlijk de Gouden Kinderschoen 
te overhandigen.

Bedankt aan alle Brakelaars die voor 
ons gestemd hebben! De Gouden 
Kinderschoen is te bewonderen in de 
kinderopvang. n 

Onze kinderopvang won een Gouden Kinderschoen 
in de categorie Samenwerking!



Nieuw: de mantelzorgpremie 
voor Brakelse mantelzorgers
t De gemeente Brakel wil het werk waarderen van de mantelzorgers die op een intense manier instaan voor 
de verzorging van een zorgbehoevende persoon, zodat deze laatste zolang mogelijk thuis kan blijven wonen.
 

De mantelzorgpremie wordt betaald 
aan de zorgbehoevende en wordt 
besteed als ondersteuning van de 
mantelzorger. De zorgbehoevende 
persoon vraagt deze premie 
persoonlijk aan via het aanvraagfor-
mulier en ontvangt zelf de mantel-
zorgpremie via zijn of haar persoon-
lijk bankrekeningnummer.

De zorgbehoevende voldoet aan 
de volgende voorwaarden:
• ingeschreven in het bevolkingsre-
gister van Brakel en thuis verblijven.
• minimum 20 jaar oud.
• heeft op schaal van zelfredzaam-
heid een BEL-profielscore van 30 tot 
34 of een attest van de FOD sociale 
zekerheid met een beperkte zelfred-
zaamheidscore van 12 – 14 punten.
• komt niet in aanmerking voor de 
Vlaamse zorgverzekeringspremie 
voor mantel- en thuiszorg.

De mantelzorger voldoet aan de 
volgende voorwaarden:
• de mantelzorger is meerderjarig.
• op vrijwillige en regelmatige basis 
en op een niet beroepsmatige wijze 
verleent de mantelzorger aanvul-
lende zorg aan een zorgbehoevende.

Aanvraagprocedure
Het aanvraagformulier, dat je 
terugvindt op onze gemeentelijke 
website, dient volledig ingevuld en 
ondertekend te zijn door zowel de 
zorgbehoevende als de mantelzor-
ger en wordt aangevuld met onder-
staande bewijsstukken:

1. Een geldig officieel attest dat de 
zorgbehoefte aantoont:

• Een attest van indicatiestelling 
waaruit blijkt dat de zorgbehoe-
vende een graad van zorgbehoe-
vendheid scoort van minstens 
30 en maximum 34 op de BEL 
– schaal
of
• een medisch attest afgeleverd 
door de FOD Sociale Zekerheid, 
waaruit blijkt dat de zorgbehoe-
vende een verminderde zelfred-
zaamheid heeft tussen de 12 en 
14 punten.

2. Een attest van de zorgkas met 
vermelding dat er vanuit de Vlaamse 
Zorgverzekering géén tussenkomst 
wordt verleend.

Voornoemde attesten kunnen 
afgeleverd worden door de sociale 
dienst van de mutualiteiten en de 
erkende diensten voor gezinszorg. 
Een attest afgeleverd door de 
huisarts is niet geldig.

Bedrag van de premie
De premie bedraagt 250 euro per 
goedgekeurde aanvraag.

Aanvragen
De aanvragen voor de mantelzorg-
premie worden uiterlijk tegen 1 april 
van het daaropvolgende jaar overge-
maakt aan de gemeente Brakel.
Het volledige reglement en het aan-
vraagformulier zijn te downloaden 
op de gemeentelijke website (www.
brakel.be > codex gemeentelijke 
reglementen > sociale zekerheid en 
bijstand). n

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

Senioren 18
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Toneelvoorstelling: Dokter, ik beweeg weer!
t Dokter, ik beweeg weer! is een educatief theaterstuk over meer bewegen en minder zitten bij ouderen, gespeeld 
door 55-plussers. Dit ludiek toneelspel maakt ook een mooie link met het project "Bewegen op Verwijzing" van de 
Vlaamse overheid. Het verhaal gaat over de vriendinnen Margriet en Gerda: zij nemen allebei actief deel aan de 
actie "Bewegen op Verwijzing". Ze hebben het plan gesmeed om Kamiel, de man van Margriet die bijna niet meer 
uit de zetel komt, aan het bewegen te krijgen. Hiervoor hebben ze via de huisarts een beroep gedaan op Roberto, 
de coach! Ze stuiten echter op hevige weerstand, maar met veel geduld en doorzetting kunnen ze Kamiel overtui-
gen om zijn motor opnieuw in gang te trekken. Kijk en ontdek hoe je langer kan genieten door meer te bewegen 
en minder te zitten. De beweegcoach komt zich kort voorstellen en geeft kort uitleg hoe het project "Bewegen op 
Verwijzing" in zijn werk gaat. Wanneer? Vrijdag 28 september 2018 om 14 uur. Waar? In de polyvalente zaal van 
sporthal De Rijdt (benedenverdieping), Jagersstraat 64 A, Brakel. Gratis toegang, maar graag vooraf reserveren. n

 i   055 43 17 64 - adviesraden@brakel.be

VRIJDAG

28
September

Met Alain Remue op zoek 
naar vermiste personen
t Op vermist zijn staat geen leeftijd. Alain Remue heeft veel successen geboekt en hij kan daar als eerstelijns-
getuige pittig over vertellen. Helaas heeft hij in zijn carrière als hoofd van de federale Cel Vermiste Personen 
ook tragedies meegemaakt. De spreker geeft ons dan ook een inzicht hoe opzoekingen worden georgani-
seerd, de rol van de lokale politiezone en wat wij als burger in sommige gevallen preventief kunnen doen. 
Alles wordt geïllustreerd aan de hand van waargebeurde feiten. Organisatie: seniorenraad Brakel. 
Wanneer? Donderdag 6 september 2018 om 19.30 uur. Waar? In de polyvalente zaal van sporthal De Rijdt 
(benedenverdieping), Jagersstraat 64 A, Brakel. Gratis toegang, maar graag vooraf reserveren. n

i   en inschrijven: 055 43 17 64 - adviesraden@brakel.be

DONDERDAG

6
September



Lessenreeksen najaar 2018 - sporthal & zwembad
t Lessenreeksen 
Sporthal De Rijdt:
Vanaf zaterdag 8 september 2018 om 
9 uur zal op de homepagina van 
www.brakel.be een link om in te 
schrijven terug te vinden zijn voor de 
volgende lessenreeksen:

JEUGD
• Kleuterturnen: 15-lessenreeks die 
start op zaterdag 22 september 2018 
van 9.30 tot 10.30 uur (3-4 jaar) en van 
10.30 tot 11.30 uur (4-5 jaar).
• Turnen: 15-lessenreeks die start op 
zaterdag 22 september 2018 van 11.30 
tot 12.30 uur (6-8 jaar) en van 12.30 tot 
14 uur (8-10 jaar).
• Dans & expressie: 15-lessenreeks die 
start op woensdag 19 september 2018 
van 18 tot 19 uur (8-10 jaar).
• Multimove: 15-lessenreeks die start 
op maandag 17 september 2018 van 
17.30 tot 18.30 uur (4-6 jaar) en van 
18.30 tot 19.30 uur (6-8 jaar).
• Atletiek: 15-lessenreeks die start op 
woensdag 19 september 2018 van 16 
tot 17 uur (5-7 jaar) en van 17 tot 18 
uur (8-12 jaar).
• Muurklimmen (vanaf 7 jaar): 10-les-
senreeks die start op:
- maandag 17 september 2018 (gevor-
derden van 17 tot 18 uur).
- donderdag 20 september 2018 

(beginners van 17 tot 18 uur en experts 
van 18 tot 19 uur)

G-SPORT
• G-omnisport: 10-lessenreeks die start 
op dinsdag 18 september 2018 van 
16.30 tot 17.30 uur (vanaf 10 jaar).

VOLWASSENEN
• BBB-Fitness: 15-lessenreeks die start 
op woensdag 19 september 2018 van 
20.45 tot 21.45 uur (vanaf 16 jaar).
• Omnisport voor volwassenen: 15-les-
senreeks die start op donderdag 20 
september 2018 van 19.45 tot 21 uur.
• Total body workout: 10-lessenreeks 
die start op maandag 17 september 
2018 van 20.15 tot 21.15 uur.
Voor de volgende 10-lessenreeksen 
kan reeds worden ingeschreven op de 
gemeentelijke website:
• Spinning vanaf 16 jaar (beginners 
van 19.45 tot 20.45 uur - gevorderden 
van 20.45 tot 21.45 uur):
Reeks 2 start op maandag 3 en/of 
woensdag 5 september 2018.
Reeks 3 start op maandag 3 en/of 
woensdag 5 december 2018.
Verdere informatie zal binnenkort terug 
te vinden zijn op www.brakel.be

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

Lesssenreeksen 
Zwembad Poseidon:
Vanaf zaterdag 8 september 2018 
om 9 uur zal op de homepagina van 
www.brakel.be een link om in te 
schrijven terug te vinden zijn voor de 
volgende 10-lessenreeksen:

• Watergewenning en leren zwem-
men: starten op maandag 24, dinsdag 
25 of donderdag 27 september.
• Vervolmaking 1 kinderen: start op 
maandag 24 september.
• Vervolmaking 2 kinderen: start op 
dinsdag 25 september.
• Aquagym vanaf 16 jaar: start op 
donderdag 27 september van 20.45 
tot 21.30 uur.

Verdere informatie zal binnenkort terug 
te vinden zijn op www.brakel.be
Ik woon in Brakel > zwembad Poseidon 
> zwemlessen n

i   zwembad@brakel.be 
055 42 46 48

Sportgala - vrijdag 30 november 2018
t De gemeentelijke sportraad en de sportdienst richtten voor de vierde keer een sportgala in, dit jaar op 

vrijdag 30 november 2018 in de gemeentelijke sporthal De Rijdt. Op dit sportgala worden de gemeen-

telijke sportlaureaten gepast gehuldigd voor hun bijzondere sportprestaties. De sportprestaties die in 

aanmerking komen zijn behaald tussen 1 september 2017 en 1 september 2018. De volgende catego-

rieën komen in aanmerking voor een huldiging: sportverdienste/sportvrijwilliger, G-sporter, sportbelofte 

(jongere -18 jaar), sportploeg competitie jeugd (-18 jaar), sportploeg competitie (+18 jaar), sportman/

sportvrouw competitief (individueel +18 jaar), sportsenior (55+) en de recreatieve sportbeoefenaar (man/

vrouw/jeugd/ploeg). Kandidaturen kunnen persoonlijk worden ingediend vanaf 3 juli tot uiterlijk 15 

september 2018 aan het loket van de sportdienst in sporthal De Rijdt.

De winnende kandidaten zullen uiteindelijk worden gekozen door een deskundig samengestelde jury.

De aanvraagformulieren en de bijhorende reglementering zullen vanaf 3 juli 2018 beschikbaar zijn 

op de sportdienst en eveneens te raadplegen zijn op de gemeentelijke website. n

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

Sport 21Sport 20



Sportelen najaar 2018
t De gemeentelijke seniorenraad organiseert in nauwe samenwerking met de gemeentelijke sportdienst een 
ruim sportaanbod voor alle Brakelaars vanaf 55 jaar.
Je kan inschrijven voor de volgende Sportelactiviteiten:

SPORTELPAKKET 1: fietsen, wandelen en/of petanque - Deelname is gratis.
• Wandelen: vertrek telkens om 14 uur voor een afstand van ongeveer 7 km. Data: 13 september (start kerk Michelbeke), 
11 oktober (start kerk Parike) & 8 november 2018 (start sporthal De Rijdt).
• Fietsen: vertrek telkens aan sporthal De Rijdt om 14 uur voor een afstand van ongeveer 25 km. Data: 23 augustus, 27 
september & 25 oktober 2018.
• Petanque: op maandag van 14 tot 16 uur op het gemeentelijk recreatiedomein De Rijdtmeersen. Data: 3, 10, 17, 24 
september & 1, 8, 15, 22, 29 oktober 2018.

SPORTELPAKKET 2: BBB-Total Body, gym-omnisport en/of zwemmen
Deelname is betalend: slechts €25 voor het totaalpakket, tussenkomst door je eigen mutualiteit is mogelijk.
• BBB-Total Body: op maandag van 14 tot 15 uur. Data: 3, 10, 17, 24 september; 1, 8, 15, 22, 29 oktober; 5, 12, 19, 26 no-
vember & 3, 10, 17 december 2018.
• Gym-omnisport: op dinsdag van 14 tot 15 uur. Data: 4, 11, 18, 25 september; 2, 9, 16, 23, 30 oktober; 6, 13, 20, 27 no-
vember & 4, 11, 18 december 2018.
• Zwemmen: op maandag van 16 tot 17 uur. Data: 3, 10, 17, 24 september; 1, 8, 15, 22 oktober; 5, 12, 19, 26 november & 
3, 10, 17 december 2018. n

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

Sport 21Sport 20

Beschikbaarheid recreatieve gebruikers 
sporthal De Rijdt seizoen 2018 - 2019
t Wij hebben voor het komende sportseizoen (september 2018 - september 2019) in onze sportzaal op vol-
gende dagen en uren nog plaats voor recreatieve sporters:
• maandag tussen 18 en 21 uur: 1/3e van de sportzaal
• zaterdag tussen 16 en 17 uur: de volledige sportzaal
• zaterdag tussen 17 en 19 uur: 2/3e van de sportzaal
Ben je geïnteresseerd om op regelmatige basis met vrienden of kennissen een uurtje te sporten in louter 
recreatief verband, gelieve dan contact op te nemen. n

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



Het echtpaar Werner en Anita
Van Daele - Petrus

Het echtpaar Leon en Godelieve 
Van den Haute - De Mets

Ivonne De Cock

Het echtpaar Clairi en Gilberte 
Cabo - Rosier

Het echtpaar Charles en Francine
Ellegeers - De Pril

Het echtpaar Albert en Eliane 
Broddelez - Verleyen
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50
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jaar



Allerlei 23

Bel alleen 112 wanneer iemand in 
(levens)gevaar is, activatie nummer 
1722 bij noodweer
t Door de zware onweersbuien van 
de afgelopen tijd kondigde het KMI 
regelmatig code oranje af. Hierdoor 
werd tijdelijk het nummer 1722 voor 
niet-dringende brandweeroproepen 
geactiveerd. Wanneer dit nummer 
actief is, vragen we aan iedereen om 
enkel het noodnummer 112 te bellen 
als er iemand mogelijk in (levens)gevaar 
is. Voor niet-dringende brandweerinterven-
ties, zoals stormschade en wateroverlast, bel je 
het nummer 1722. Dit zorgt dat de noodcentrales 112 niet 
overbelast geraken en dat mensen die in levensgevaar zijn 
niet nodeloos moeten wachten. Ben je wel in (levens)ge-
vaar? Bel zeker naar het noodnummer 112. Blijf aan de lijn 
en wacht rustig op antwoord. Haak niet in, want daardoor 
kom je opnieuw aan het begin van de wachtlijst te staan.

Ben je niet in (levens)gevaar? Bel naar 
1722 of ga naar het e-loket van de 
brandweerzone Vlaamse Ardennen. 
Want daar kan je ook stormschade 
en wateroverlast melden. Kijk ook 
eens na of de brandweer zelf nog 

een extra telefoonnummer heeft ge-
opend. Indien je op het nummer 1722 

niet meteen iemand aan de lijn krijgt 
door het grote aantal oproepen, blijf je best 

aan de lijn. Geraak je toch niet binnen, bel je beter 
later nog eens terug. Bel in elk geval niet naar het nood-
nummer 112 om niet onnodig levens in gevaar te bren-
gen. n

i   www.112.be/nl/niet-dringend 
www.bvlar.be/eloket.html

Ontdek 
onze nieuwe 
gemeentelijke 
website
t De website van de gemeente 
Brakel zit sinds kort in een nieuw 
kleedje. Ook de inhoud werd 
grondig aangepakt en vernieuwd 
zodat alle informatie correct en 
actueel is. Via het thuisloket kan 
je tal van documenten van bij je 
thuis aanvragen. Hier lichten we 
reeds een tipje van de sluier op. n
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Wedstrijdvraag

Geef de naam van dit gebouw 
en in welke straat staat het?

 
Verstuur je antwoord vóór 31 augustus 2018 naar 
de toeristische dienst - Marktplein 1, 9660 Brakel 

en win misschien een prachtige prijs.

Winnaar vorige wedstrijdvraag :
Christ Vandemenschbrugge - Driehoekstraat 12, 9660 Brakel

(Het juiste antwoord was: de
gemeente Brakel heeft drie AED toestellen,

namelijk in de sporthal, het zwembad en de bibliotheek).

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

Ben jij al ingeschreven op BE-Alert? 
Het kan snel en eenvoudig via 

http://be-alert.be/nl/. Je gegevens 
worden enkel gebruikt om je te 

verwittigen tijdens een noodsituatie.


