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Waarnemend Burgemeester Marleen Gyselinck

Personeel, Veiligheid & Senioren
Spreekuur : woensdag van 17.30 tot 19.30 uur - bureau burgemeester
Steenpaal 4 - 055 42 60 22 - 0476 33 65 59 - 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
www.
Partij: Open Vld

.be
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BRAKEL

Jürgen De Mets

IN 1 APP

Algemeen Directeur
Tel. 055 43 17 50 - jurgen.demets@brakel.be
Bezoek ons op

DOWNLOAD GRATIS
DE BRAKEL APP
via de App Store of Google Play
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De gemeenteraadsleden

De OCMW-raadsleden
OCMW - Marktplein 26, 9660 Brakel
Marijn DEVALCK, Voorzitter
Bleinstraat 4 - 0493 12 60 29 - Open Vld

Titelvoerend Burgemeester
Voorzitter Gemeenteraad
Alexander De Croo

Sabine BURENS
Steenweg 44/A - 0477 13 61 03 - Open Vld
Lieven DEMOOR
Peter BAUTERS - Donkweg 1a - 0478 43 51 88 - CD&V
Tenbergen 20 - 0473 39 31 91 - sp.a
Lieven BAUWENS - Tenbossestraat 52 - 055 42 31 39 - N-VA
Liesbeth GHIJSELS
Lien BRAECKMAN - Neerstraat 26 - 055 42 26 24 - CD&V
Warande 61 - 0477 80 56 55 - N-VA
Leen DE LANGHE - Geutelingenstraat 4 - 0473 23 91 94 - CD&V
Bart MORREELS
Marc DE PESSEMIER - Twaalfbunderstraat 31 - 0494 05 69 74 - Open Vld
Hollebeekstraat 45 - 0476 58 54 99 - CD&V
Kristof DE RUYCK - Meerbeekstraat 119 - 0486 80 78 54 - N-VA
Johnny ROOS - Open Vld
Marie-Jeanne DE TEMMERMAN - Hauwstraat 55 - 0497 37 73 05 - Open Vld
St-Martensstraat 26 bus 0202 - 055 42 33 19
Stefaan DEVLEESCHOUWER - Oudenaardsestraat 99 - 0496 08 97 37 - Open Vld Lisbeth VAN DE MAELE
Jan HAEGEMAN - Langakkerstraat 3 - 0477 51 19 14 - N-VA
Meerbeekstraat 90 - CD&V
Mirella LIMPENS - Voorpad 1 - 055 42 40 26 - sp.a
Hugo VAN HUFFEL
Pascal MACHTELINCKX - Watermolenstraat 100 - 055 42 87 24 - Open Vld
Herreweg 51 - 0475 33 56 16 - sp.a
Noël MORREELS - Driehoekstraat 50 - 055 42 47 12 - CD&V
Karen VEKEMAN
Marcel SAEYTIJDT - Nederstenkouter 19 - 055 42 50 62 - Open Vld
Leinstraat 110 - 0475 90 12 20 - 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
Lepelstraat 45 Brakel - Open Vld

Politie Brakel

Openbare Bibliotheek

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.

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.

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

Buitenschoolse kinderopvang

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

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

Woonzorgcentrum Najaarszon

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.

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

BIJZONDERE SLUITINGS
DAGEN
VAN HET CONTAINERP
ARK
dinsdag 25 dec 2018, Ke
rstdag
woensdag 26 dec 2018
, 2e Kerstdag
vrijdag 4 januari 2019,
nieuwjaarsreceptie gemeen
tepersoneel

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

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 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

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

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

Gemeentelijk Zwembad Poseidon

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

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

Voor senioren: maandag en donderdag van16 tot 17 uur

Gemeentelijke Sporthal “De Rijdt” - Sportdienst Brakel
Wim De Wael - Sportfunctionaris
Jagersstraat 64A - 9660 Brakel - 055 42 31 98
sportdienst@brakel.be

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!)

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)

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

Plaatselijk Werkgelegenheids Agentschap

CGG Zuid-Oost-Vlaanderen

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

Drugpreventie en -begeleiding (PISAD)
Elsie Van den Haezevelde
Jagersstraat 64 B - 9660 Brakel - 0499 57 84 90
elsie.vandenhaezevelde@zov.be
www.zov.be
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GESLOTEN OP:

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

Dinsdag 25 december
2018
Kerstmis
Woensdag 26 december
2018
2de Kerstdag
Dinsdag 1 januari 2019
Nieuwjaarsdag
Vrijdag 4 januari 2019,
nieuwjaarsreceptie
gemeentepersoneel

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

Adjunct algemeen directeur
Bianca De Staercke
055 43 15 08 - bianca.destaercke@brakel.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@brakel.be
Personeelsdienst - 055 43 15 09
Dienstencheques - 055 43 15 06
Katrien De Langhe - Alg. administratie OCMW
055 43 15 09 - katrien.delanghe@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

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@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@brakel.be
Elke Van Waeyenberge – Maatschappelijk werkster
055 43 15 05 - elke.vanwaeyenberge@brakel.be
Vanessa Roosen - Maatschappelijk werkster
055 43 15 03 - vanessa.roosen@brakel.be
Yoko Maes - Maatschappelijk werkster
055 43 15 07 - yoko.maes@brakel.be
Belauto: 055 43 15 00
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Toneel: Dokter,
ik beweeg weer!
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Brakel Oktobert

19

Dag van de
jeugdbeweging

VRIJDAG

ZONDAG

Open
Monumentendag

September

September
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ZONDAG

ZATERDAG

Festival van Vlaanderen

Oktober

Oktober

13

VRIJDAG

ZATERDAG

Oktober

Verwendag in de bib
Activiteiten 6

Oktober

Voorwoord

Inhoud

t Een extra dikke, feestelijke editie van ons

8

infomagazine ligt voor je klaar, om het jaar
2018 in stijl af te sluiten.

Verkozenen 2018

10 Adviesraden

Je krijgt veel foto’s van de afgelopen evenementen die in de gemeente plaatsvonden
de afgelopen maanden en we kijken naar
de vele activiteiten die er nog aan zitten te
komen in deze laatste maand van het jaar.
Ook lichten we reeds een tip van de sluier
wat het nieuwe voorjaar in petto heeft.

12 Bib
14 Burgerzaken
16 Thuisloket
18 Milieu

De verkozenen van de gemeenteraadsverkiezingen worden aan jullie voorgesteld
en bekijk ook zeker de oproep om lid te
worden van de nieuwe adviesraden. Na 6
jaar worden alle gemeentelijke adviesraden
ontbonden en volgend jaar wordt elke raad
opnieuw samengesteld. Interesse om je
steentje bij te dragen tijdens de volgende
legislatuur? Ben je gebeten door cultuur,
sport, milieu of middenstand? Wil je je inzetten voor de senioren, kinderen of jongeren
in deze gemeente? Schrijf je dan zeker in via
onze gemeentelijke website: www.brakel.
be.

24 Sport
28 Kerstmarkt

Geniet van de vele artikels en foto’s en tot
volgend jaar! n

Allerlei 7

Verkozenen 14 okt

Kasteeldreef 3
Open Vld

Heksteelstraat 4
sp.a

Franky Bogaert

Sabine Burens

Amber Coppens

Marc Depessemier

Marijn Devalck

Stefaan Devleeschouwer

André Flamand

Bart Morreels

Noël Morreels

Johnny Roos

Marcel Saeytijdt

Delphine Bogaert

Twaalfbunderstraat 31
Open Vld

Hollebeekstraat 45
CD&V

Steenweg 44/A
Open Vld

Oudenaardsestraat 99
Open Vld

Bleinstraat 4
Open Vld

Driehoekstraat 50
CD&V

St-Martensstraat 26/0202
Open Vld

Allerlei 8

Stationsplein 1/101
Open Vld

Leinstraat 122
Open Vld

Nederstenkouter 19
Open Vld

tober 2018
Hedwin De Clercq

Alexander De Croo

Herman De Croo

Marleen Gyselinck

Jan Haegeman

Sabine Hoeckman

Veronique Lenvain

Johan Thomas

Stephan Van den Berghe

Peter Vanderstuyf

Karen Vekeman

Leinstraat 78
sp.a

Steenpaal 4
Open Vld

Stationsplein 9
sp.a

Lepelstraat 45
Open Vld

Langakkerstraat 3
N-VA

Boekendries 27
CD&V

Lepelstraat 57
Open Vld

St. Apolloniaplein 7
Open Vld

Elverenberg 11
Open Vld

Allerlei 9

Bospad 1
Vlaams Belang

Leinstraat 110
Open Vld

Adviesraden
t Adviesraad kinderopvang

Het lokaal overleg kinderopvang is een adviesorgaan dat de taak heeft om alle kwesties te
behandelen op gemeentelijk vlak, die hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks met de kinderopvang te maken hebben. Dit voor de leeftijdsgroep van 0 tot en met 12 jaar. Tevens houdt deze
raad toezicht op de kwaliteit van de bestaande initiatieven en tracht zij de plaatselijke bevolking
op een kwalitatieve manier te informeren.
BRAVO
De Brakelse Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (BRAVO) is een gemeentelijke adviesraad
die de burger betrekt bij het beleid rond internationale samenwerking (Noord-Zuidproblematiek) en duurzame ontwikkeling. De adviesraad zet zich belangeloos in voor een betere wereld
en heeft zowel een adviserende als een sensibiliserende taak.
Culturele raad
De Culturele Raad is het officiële adviesorgaan van de gemeente voor alles wat met cultuur te
maken heeft. Elke culturele vereniging of officiële organisatie, die met cultuur bezig is, kan lid
worden van de algemene vergadering, die meestal 4 keer per jaar samenkomt. Ook individuele
deskundigen kunnen aanvaard worden als lid.
De praktische organisatie berust bij het dagelijks bestuur, dat 10 keer samenkomt. Dit orgaan
staat in voor het adviseren van de gemeente, maar ontwikkelt daarnaast ook een eigen werking
rond specifieke thema's.
Gecoro
De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening adviseert over aangelegenheden die
betrekking hebben op de ruimtelijke ordening en stedenbouw in Brakel. De adviezen worden
uitgebracht op verzoek van het bestuur, als gevolg van een wettelijke procedure (onder andere
structuurplan, gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan, bouwverordening) of op eigen initiatief
van de commissie. De gecoro is samengesteld, naast de voorzitter, uit vertegenwoordigers van
de maatschappelijke geledingen (zoals werkgevers- en werknemersorganisaties, milieu- en
natuurverenigingen, de landbouwers ...) en uit deskundigen inzake ruimtelijke ordening.
Jeugdraad
De taak van de jeugdraad is het adviseren naar het gemeentebestuur over zaken die de jeugd
aanbelangen. De jeugdraad behartigt de belangen van Brakelse kinderen, jongeren en
jeugdbewegingen. Jongeren kunnen via de jeugdraad hun mening over het jeugdwerkbeleid
geven en het jeugdbeleid in Brakel mee vorm geven.
Middenstandsraad
De middenstandsraad is een advies- en overlegraad die de belangen van handel en diensten in
Brakel behartigt. Deze raad adviseert en ondersteunt het bestuur bij de totstandkoming van het
middenstandsbeleid.

Adviesraad
Bib 20 10

Milieuraad
De milieuraad adviseert het gemeentebestuur omtrent het gemeentelijk milieu-en natuurbeleid. Deze milieuraad creëert mee een draagvlak voor het gemeentelijk milieu- en natuurbeleid
en stimuleert het maatschappelijk debat hierover. De milieuraad geeft advies over aangelegenheden die te maken hebben met het gemeentelijk en intergemeentelijk beleid rond leefmilieu,
natuur en duurzame ontwikkeling. Daarnaast heeft de raad het recht om op eigen initiatief over alle
beleidsdossiers advies uit te brengen aan de gemeenteraad of het college van burgemeester en
schepenen, wanneer zij vindt dat er milieu- en/of natuurbelangen in het geding zijn.
OMBRA
In dit forum, Overleg Middelenmisbruik Brakel, zetelen verschillende vertegenwoordigers van
diensten die in aanraking komen met middelengebruik of jongeren. In het overleg proberen we
een antwoord te bieden rond de aanpak van middelengebruik in Brakel zowel op preventief als
curatief vlak. Elk lid brengt zijn eigen expertise in. Er wordt een aanpak nagestreefd die gedragen
wordt door de diverse partners met behoud van ieders rol en autonomie. De adviesraad komt
ongeveer tweemaandelijks samen.
Seniorenraad
De seniorenraad heeft tot doel als coördinerend orgaan te fungeren tussen de verschillende
verenigingen van de senioren. Ze heeft eveneens een adviserende rol naar plaatselijk, regionaal,
provinciaal en nationaal beleid met betrekking tot alle seniorenproblemen en een stimulerende
rol naar overheden, verenigingen, diensten en individuen.
Ten slotte organiseert de seniorenraad jaarlijks verschillende activiteiten.
Sportraad
De gemeentelijke sportraad wordt opgericht en erkend met het oog op de organisatie van
het overleg en de inspraak bij de voorbereiding van het sportbeleid. De sportraad heeft in het
algemeen tot doel de sport, de lichamelijke opvoeding en de openluchtrecreatie te bevorderen
bij alle inwoners van de gemeente. De sportraad bestaat uit een dagelijks bestuur en over een
algemene vergadering die minstens éénmaal samenkomt in het jaar.
Beheerraad bibliotheek
De werking van de bib (planning, evaluatie, activiteiten, budget ...) wordt besproken op de vergaderingen (een 3-tal per jaar) van dit adviesorgaan. Zowel vertegenwoordigers van de politieke strekkingen als gebruikers en mensen die de bib een warm hart toedragen, maken er deel van uit. n

SCHRIJF JE IN VOOR EEN ADVIESRAAD!
Interesse om deel te nemen aan een van deze adviesraden?
Stel je dan kandidaat! Dit doe je door het formulier in te vullen op www.brakel.be.
Beschik je niet over een computer?
Kom dan langs op het gemeentehuis of het toeristisch infokantoor en dan schrijven wij jou in.

Adviesraad 11

Iedereen klassiek
t Bib Brakel kreeg jaren geleden van Klara het label ‘ambassadeur

van de klassieke muziek’. Om dit blijvend waar te maken is er nog
een bijzonder muzikaal weekend gepland. Op vrijdagavond 7
december, om 20 uur, komt Katelijne Boon naar de bib voor een live
versie van ‘De liefhebber’. In dit programma (wekelijks op Klara) duikt
de charmante VRT-presentatrice (bekend ook van de Koningin Elisabethwedstrijd op Canvas) in de platenkast van haar praatgast. Zo
kwam ook de bekende gynaecologe en senator Petra De Sutter aan
bod in 2015. Zij doen dit gesprek nu nog eens over, niet voor de radio, maar live voor het publiek in de Brakelse bib. Maar... een feestjaar
zou geen feestjaar zijn als ook deze activiteit niet nog een extra toets
krijgt. Tijdens het interview wordt de geliefkoosde muziek van Petra
De Sutter beluisterd via cd maar op 7 december worden een aantal
stukken ook live gebracht. Niemand minder dan topcellist Benjamin
Glorieux en toppianist Hans Ryckelynck zijn van de partij. Een avond
om met grote stip in de agenda aan te duiden!
En ook jouw lievelingsmuziek kan klinken in de bib op zaterdag 8
december tijdens de openingsuren. Bezorg ons een top 3 van je
favoriete klassieke muziek, eventueel met een leuke anekdote erbij,
en wij draaien. Sfeer verzekerd! n

i

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

ZATERDAG

December

December

Bib 12

Kinder- en
jeugdjury,
ook voor
de kleinsten
t Duizenden kinderen en jongeren

vormen in Vlaanderen de Kinder- en
Jeugdjury. Ook in Brakel zijn al
5 leesgroepjes gestart met het lezen,
bespreken en beoordelen van
8 geselecteerde boeken.
Maar ook de oudere kleuters kunnen
dit al doen. Tijdens vier opeenvolgende
zondagen vanaf 27 januari, van 9.30 tot
10.30 uur neemt Katleen hen mee op
een groot voorleesavontuur. Want ook
hun mening telt! n

i

en inschrijvingen:

bibliotheek@brakel.be - 055 42 12 45

27

ZONDAG

Januari

3

ZONDAG

Februari

10

ZONDAG

Februari

17

ZONDAG

Film in de bib:
Neruda

21

VRIJDAG

December

t De bib vertoont op vrijdag 21 december, om 20 uur, een film

waarin de Chileense dichter Pablo Neruda centraal staat. In 2016
verscheen ‘Neruda’, de Argentijns-Chileens-Spaans-Franse film
van Pablo Larrain, over een periode uit het leven van de bekende
Nobelprijswinnaar. Aan het begin van de Koude Oorlog (19461948) durft Neruda kritiek te uiten op het bewind van president
Gonzalez Videla. Die verbiedt de communistische partij en Neruda,
senator voor die partij, moet vluchten voor de Chileense politie.
Inspecteur Peluchonneau is vastberaden hem op te sporen en te
arresteren. Het wordt een spannend en vermakelijk kat- en muisspel. Een kleurrijke en ook wel grappige film noir.
Gratis maar zeker vooraf reserveren. n

i

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

Februari

Bib 13

Verwaarloosde
graven, opgepast!
t Begin november 2018 is op de acht begraafplaatsen

in Brakel een procedure van verwaarlozing van geconcedeerde
grafmonumenten gestart.
De lijst van de verwaarloosd
vastgestelde grafmonumenten is
bekendgemaakt aan de ingang
van de begraafplaatsen en aan
het grafmonument zelf.
Tot 15 november 2019 kunnen
de nodige herstellingswerken
uitgevoerd worden. Wanneer het
grafmonument niet of onvoldoende hersteld is voor 15 november
2019 zal de concessie ervan voor
beëindiging aan het college van
burgemeester en schepenen worden voorgelegd. Na de beëindiging van de concessie, wordt het
grafmonument en/of de stoffelijke
overschotten door onze diensten
verwijderd.
Het is geenszins de bedoeling
om voor al deze vaststellingen
van verwaarlozing de concessie
te beëindigen. De procedure is
eerder bedoeld als een signaal
naar de concessiehouder en/of
nabestaanden toe om enerzijds
de wettelijke verplichtingen
inzake onderhoud en beplanting
te benadrukken, en om

i

anderzijds de aandacht te
vestigen op beschadigingen,
verzakkingen, bouwvalligheid,
enzovoort.
Op die manier probeert het gemeentebestuur te vermijden dat
je grote herstellingskosten moet
maken.
Vooraleer je herstellingswerken
start, neem je best contact op
met het gemeentebestuur, dienst
burgerzaken, om de juiste aard
van de verwaarlozing te kennen.
Hierdoor vermijd je onnodige
herstellingen!
Indien het grafmonument hersteld is, kan je opnieuw contact
opnemen met deze dienst. Na
controle, en bij voldoende herstelling, zal de aanplakking aan het
graf verwijderd worden. n

dienst burgerzaken gemeentehuis Brakel:
055 43 17 62 - geert.labiau@brakel.be
055 75 57 77 - debby.depessemier@brakel.be
055 43 17 65 - peter.haegeman@brakel.be

Burgerzaken
OCMW 12 14

NIEUW
Fotocabine
in het
gemeentehuis
t Vanaf nu kan je in het gemeentehuis pasfoto’s laten nemen voor je
identiteitskaart of reispas. De cabine
staat bij de loketten en is steeds
toegankelijk tijdens de openingsuren
van het gemeentehuis. Pasfoto’s
nemen kost je 5 euro. Je kan cash
betalen aan de loketten of met de
kaart in de machine zelf. Op deze
manier kan je tijd besparen. n

i

055 43 17 62
geert.labiau@brakel.be

Burgerzaken 15

Thuisloket vernieuwd: documenten sneller
beschikbaar via het thuisloket
t Via onze nieuwe gemeentelijke website is het vanaf nu mogelijk om op een veel snellere manier officiële documenten te verkrijgen. Denk aan allerlei attesten en uittreksels zoals samenstelling gezin, leven, woonst, goede zeden
en gedrag...

Voortaan kan je deze documenten aanvragen van thuis uit, via het thuisloket op onze
website. In het deel burgerzaken staan alle
attesten en uittreksels opgelijst.
Doorklikken brengt je naar een externe
website waarvoor je dient in te loggen met
je identiteitskaart en pincode (hiervoor heb
je een kaartlezer nodig) of met de It’s meapp (deze kan je downloaden via de App
Store of Google Play). Je vraagt het attest of
uittreksel aan en nog geen vijf minuten later
belandt het reeds in je mailbox.
Een enorme tijdsbesparing voor de burger! n

i

https://www.brakel.be/thuisloket/burgerzaken/

Nieuw evenementenformulier
t Recent wijzigde de aanvraag van een
evenement van een papieren naar een
digitale aanvraag. Vanaf nu vraag je al je
activiteiten aan via onze gemeentelijke
website. Het digitale formulier zorgt voor
een administratieve vereenvoudiging
en voor een snellere afhandeling van je
aanvraag.

Via het "thuisloket" klik je door naar "Vrije
tijd" en daar naar "Aanvraag evenementen".
Rechtstreekse link:
https://brakel.spotbooking.be/#/aanvraag/
new n

i

francis.deboeverie@brakel.be - 055 43 17 57

Allerlei 16

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.
Allerlei 17

21 Energiefit-avond

VRIJDAG

December

Duurzame mobiliteit

t Wat zorgt ervoor dat mensen korte verplaatsingen te voet doen? Hoe krijg je verstokte autobestuurders

op hun fiets? En autodelen, hoe doe je dat? De nieuwe Energiefit-infosessie ‘duurzame mobiliteit’ brengt
opheldering.
Wat mag je verwachten?
Geen saaie opsomming van alle mogelijke ‘groene’ alternatieve vervoersmiddelen, maar het inspirerende verhaal
van vier verschillende personen, die elk vanuit hun eigen achtergrond en specifieke context, één jaar lang hun
mobiliteitsprofiel onder de loep namen. We beschrijven elke persoon aan de hand van zijn gezinssamenstelling,
leeftijd, financiële situatie en woonplaats.
Heel verrijkend om te zien hoe er voor iedereen een gepaste oplossing bestaat. We vergelijken de nieuwe situatie
na één jaar met de oude. De resultaten op vlak van budget, reistijd, milieuscore en persoonlijk welbevinden zijn
verbluffend.
Doorheen de verhalen krijgen de deelnemers op een interactieve manier feiten, tendensen en
achtergrondinformatie. We nodigen iedereen ook uit om het eigen verplaatsingsgedrag tegen het licht te
houden. Iedereen stapt of trapt naar huis met een fietstas vol nieuwe inzichten en oplossingen!
Inschrijven kan via https://bit.ly/2ILqnpl of scan de QR-code
Wanneer? op woensdag 12 december 2018 om 19.30 uur
Waar? In de raadzaal van het gemeentehuis n

De actie loopt nog tot 31 december 2018.
Meer informatie en je inschrijven op: www.energiegroepsaankoop.be/gebouwschil

i
Allerlei
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milieu@brakel.be - 055 43 17 60

Betaal minder voor groene stroom

Schrijf je vóór 5 februari 2019 in via www.samengaanwegroener.be
t Wil jij besparen op je energiefactuur en tegelijker-

tijd je steentje bijdragen aan een beter klimaat? Doe
dan mee met de achtste groepsaankoop voor groene
stroom en aardgas van de Provincie Oost-Vlaanderen.
Schrijf je vóór 5 februari 2019 in via www.
samengaanwegroener.be. Inschrijven kan vanaf 3
december 2018 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 2019. De Provincie regelt de overstap naar je
nieuwe leverancier.
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
energieveiling op 5 februari de beste prijs kan bieden,
is de winnaar. Hoe meer deelnemers, hoe groter de
korting. Bedrijven, zelfstandigen en verenigingen met
een beperkt verbruik kunnen ook deelnemen.

Dankzij de vorige groepsaankoop konden meer
dan 36.500 Vlaamse gezinnen en meer dan 1.200
bedrijven respectievelijk gemiddeld 206 en 305 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 de gemeente Brakel ondersteunt dit initiatief.
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.
Gemeenteloket: Milieudienst, Marktplein 1 te Brakel.
Van maandag tot vrijdag van 8.30 tot 12 uur en op
woensdag ook van 16 tot 19.30 uur. n

Milieu 19

i

Gratis infolijn: 0800 76101 (werkdagen: 9 - 20u.)
groenestroom@oost-vlaanderen.be

				

Trage wegen: wat vind jij ervan?
gemeente Brakel samen met Regionaal
Landschap Vlaamse Ardennen vzw aan
een herstel- en ontwikkelingsplan voor
trage wegen in Michelbeke, Sint-MariaOudenhove en een deel van Nederbrakel. In dat plan is ook ruimte voorzien
voor jouw mening.

t Trage wegen zijn paden en wegels

voor traag, niet-gemotoriseerd verkeer:
kerkwegels, jaagpaden of doorsteekjes.
Veel van deze trage verbindingen zijn
in de loop der jaren verdwenen of in
onbruik geraakt. Vanuit de bevolking
groeit de vraag om trage wegen - waar
mogelijk – terug toegankelijk te maken.
Zo kunnen kinderen en volwassenen
veiliger naar school of het werk fietsen,
wordt een wandelingetje met de hond
of een zoektocht van de jeugdbeweging heel wat fijner. Daarom werkt de

De voorbije maanden brachten Brakel
en Regionaal Landschap Vlaamse
Ardennen vzw alle trage wegen in het
projectgebied in kaart. Vrijwilligers verkenden de wegen op het terrein. Het
resultaat van al dat werk is een kaart +
fotologboek. Een vragenbundel leggen
we nu voor aan de lokale bevolking:
verenigingen, jongeren, landbouwers
… kortom de gebruikers van deze
wegen om vervolgens mee te helpen
denken over de toekomst van het
netwerk aan trage wegen.
Daarom organiseren wij een informatieavond voor alle geïnteresseerden.
Behalve een ruime toelichting over het
project, krijgt iedereen een invulbundel mee om te reageren en voorstellen
te doen voor de trage wegen.
Achteraf worden alle opmerkingen en
Milieu 20

suggesties gebundeld. Bij een tweede
overlegmoment overlopen we de reacties met een werkgroep en bespreken
we de wenselijke ingrepen. Laat dus je
stem horen! Het eindresultaat van deze
inventarisatie en publieksparticipatie
zal uiteindelijk leiden tot een uitgebreid tragewegenplan, waarmee het
gemeentebestuur aan de slag kan.
Iedereen is welkom op de infoavond.
Deze zal doorgaan op woensdag 12
december 2018 om 19.30 uur in De
Vierklaver (Groenstraat 1, 9660 Brakel).
Om praktische redenen vragen wij om
uw aanwezigheid te bevestigen via
milieu@brakel.be of 055 43 17 60.
Wil je meewerken aan ons tragewegenproject of wil je graag meer
informatie, neem dan gerust contact
op met de gemeente (milieudienst via
milieu@brakel.be) of RLVA (Jonathan
Clerckx via jonathan.clerckx@rlva.be).
Dit project wordt ondersteund door
provincie Oost-Vlaanderen. n

i

milieu@brakel.be of 055 43 17 60

Vlonder- en
boomschijvenpad
in het Burreken
t Doorheen het natuurgebied Burreken

in Brakel loopt een trage bosweg die door
de blijvende aanwezigheid van water en
modder moeilijk begaanbaar is.
Wandelaars wijken hierdoor gemakkelijk af
van het pad en vertrappelen de waardevolle
bosflora langsheen het pad.
Bovendien zorgde dit in het verleden voor
vele paadjes door het bos wat dan weer
zorgde voor bodemverdichting en erosie tot
gevolg.
Om het comfort van wandelaars te verbeteren en de flora te beschermen, werd op een
creatieve manier in de holle en hellende
weg een vlonderpad met trapconstructies
voorzien.
Op de lager gelegen drassige zones werden
in breedte wisselende boomschijfpaden
aangelegd die voor een speels tintje zorgen.
De aanleg van het vlonder- en boomschijvenpad kadert binnen het LOB-project
(Loket Onderhoud Buitengebied) en kwam
tot stand door een samenwerking met
Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen, de
gemeente Brakel en het provinciebestuur
van Oost-Vlaanderen.
De Houtsmid zorgde voor de uitvoering van
dit project. n

i

milieu@brakel.be of 055 43 17 60
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Textiel

is het sorteren
waard!

Vlaanderen
is materiaalbewust

Gooi het niet bij restafval,
er mag meer in de textielzak
of -container dan je denkt!

SORTEER JE TEXTIEL ZO
Bied je textiel altijd aan in
een gesloten zak, alleen
zo behoudt het zijn waarde!

à WAT MAG ERIN

Uitvoeringsplan
huishoudelijk afval en
gelijkaardig bedrijfsafval

✔✖ Kleding en accessoires (riemen, tassen,
schoenen per paar)

✔✖ Beddengoed (hoofdkussens, slaapzakken,
lakens, dekens en dekbedden)
✔✖ Keuken- en badkamertextiel (hand- en
theedoeken, schorten, washandjes)
✔✖ Woningtextiel (tafelkleden, gordijnen,
zetelhoezen)
✔✖ Speelgoedknuffels
✔✖ Propere lappen, textiel met klein defect

à DIT BLIJFT ER UIT
✖✖ Tapijten ✖✖Matrassen ✖✖Zetelkussens
✖✖ Nat en/of besmeurd textiel

Milieu 22
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ZATERDAG

December

Computerkliniek
De seniorenraad organiseert al enkele jaren computerlessen voor 55+. Nu merken we toch wel op dat nog veel mensen met kleine problemen zitten in verband met hun laptop of pc. En die tablet of smartphone reageert ook niet altijd
zoals je het zou willen. Soms worstel je eens met het aanmaken van een account of weet je niet wat te doen met verdachte mailberichten...
Tijd voor de computerkliniek!
Seniorenraad Brakel organiseert in samenwerking met de bibliotheek een computerkliniek. Je kan in december nog
langskomen op zaterdag 15 december. Een computerdeskundige helpt jullie graag verder. Gratis! n
t

i

& reserveren via 055 43 17 64 of adviesraden@brakel.be

Bloklocatie gemeentehuis
kerstvakantie en januari 2019

t

Binnenkort is het weer zover: de blok komt eraan!
Studenten kunnen nu ook weer terecht in de raadzaal van
het gemeentehuis om samen te komen blokken, vanaf
17 december 2018 tot en met 27 januari 2019. Er is wifi
voorzien en er wordt ook gezorgd voor water, thee en
koffie. Graag inschrijven via sonia.merchiers@brakel.be om
een zicht te krijgen op het aantal blokkers dat we mogen
verwachten. n

i

		

sonia.merchiers@brakel.be

Een vooruitblik op de activiteiten in 2019
t In april 2019 heeft Erfgoeddag opnieuw plaats. Het thema dit jaar draait rond vakmanschap. Erfgoeddag is
op zondag 28 april. Daarnaast kunnen we reeds aankondigen dat we ook opnieuw de Buitenspeeldag zullen
organiseren. Deze vindt volgend jaar plaats op woensdag 24 april 2019. April belooft een drukke maand te
worden! In de loop van volgend jaar zal er een lezing plaatsvinden door SOLVA over de archeologische
opgravingen die uitgevoerd werden op en rond het Marktplein in Nederbrakel. De archeologen zullen een
beeld geven van de resultaten en nemen je mee terug in de tijd. De exacte datum en nog meer informatie
worden later nog meegedeeld. n

i
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eef.verdonck@brakel.be

Lessenreeksen voorjaar 2019 (januari tot en met juni)
Gemeentelijke sporthal de Rijdt

Vanaf zaterdag 15 december 2018 (9 uur) 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:
t

• Kleuterturnen: 15-lessenreeks die start op zaterdag 9 februari 2019 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 9 februari 2019 van 11.30 tot 12.30 uur (Pré-gympjes, 6-8 jaar) en
van 12.30 tot 13.30 uur (Gympjes, 8-10 jaar).
• Multimove: 10-lessenreeks die start op maandag 4 februari 2019 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 6 februari 2019 van 16 tot 17 uur (5-6 jaar), van 17 tot 18 uur
(7-9 jaar) en van 18 tot 19 uur (10-12 jaar).
• Muurklimmen (vanaf 7 jaar): 10-lessenreeks die start op maandag 4 februari 2019 (gevorderden) van 17 tot 18
uur en donderdag 7 februari 2019 (beginners en experts) van 17 tot 19 uur.
• Fit Dance (vanaf 16 jaar): 15-lessenreeks die start op maandag 4 februari 2019 van 20.15 tot 21.15 uur.
• BBB-Fitness (vanaf 16 jaar): 15-lessenreeks die start op woensdag 6 februari 2019 van 20.45 tot 21.45 uur.
• Omnisport voor volwassenen: 15-lessenreeks die start op donderdag 7 februari 2019 van 19.45 tot 21 uur.
• Spinning (vanaf 16 jaar): 10-lessenreeks die start op maandag 11 maart 2019 en/of woensdag 13 maart 2019
van 20 tot 21 uur (beginners & gevorderden).
• G-sport (kinderen): 10-lessenreeks die start op zaterdag 9 februari 2019 van 16 tot 17 uur.
• G-sport (volwassenen): 10-lessenreeks die start op dinsdag 19 februari 2019 van 16.30 tot 17.30 uur.
Verdere informatie zal binnenkort terug te vinden zijn op de gemeentelijke website (www.brakel.be > WONEN
IN BRAKEL > Sport > Activiteitenaanbod: Lessenreeksen). n

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

Sportkampen
krokus- & paasvakantie 2019
Vanaf zaterdag 12 januari 2019 (9 uur) zal op de homepagina van de gemeentelijke website
(www.brakel.be) een link om in te schrijven terug te vinden zijn voor de volgende sportkampen:
t

Krokusvakantie

van maandag 4 maart t.e.m. vrijdag 8 maart 2019:
• kleutersportkamp (3-5 jaar)
• hockey-omnisportkamp (6-12 jaar)

Paasvakantie week 1

van maandag 8 april t.e.m. vrijdag 12 april 2019:
• kleutersportkamp (3-5 jaar)
• skikamp (6-10 jaar),
• ski- of/en snowboardkamp (10-16 jaar)
• danskamp (6-14 jaar)

Paasvakantie week 2

van maandag 15 april t.e.m. vrijdag 19 april 2019:
• kleutersportkamp (3-5 jaar),
• paardensportkamp (8-14 jaar)
• zwem-omnisportkamp (6-12 jaar)
Verdere informatie is terug te vinden op de gemeentelijke
website (www.brakel.be > WONEN IN BRAKEL >
Sport > Activiteitenaanbod: Sportkampen). n

SPORTMONITOREN GEZOCHT

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 hoofdthema centraal staat. Tevens verwachten we
een permanent enthousiasme en inzet om in samenwerking
met de sportdienst de deelnemers te begeleiden op een
pedagogisch verantwoorde wijze. Je kan je kandidatuur als
monitor indienen vóór zaterdag 1 februari 2019.

i

ben.devlieger@brakel.be - 055 42 31 98
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DE GEMEENTELIJKE SPORTRAAD &
SPORTDIENST BRAKEL ORGANISEREN

15

e

QUIZ

VRIJDAG 29-03-2019
met voorname gasten
uit het voetbalmilieu

Op vrijdag 29 maart 2019 organiseert de sportraad in samenwerking met de gemeentelijke sportdienst
voor de vijftiende keer een sportquiz met voorname gasten uit het voetbalmilieu.
De deelnemers (groepjes van maximum vier personen) kunnen

inschrijven vanaf maandag 28 januari 2019.
Opgelet: de plaatsen zijn beperkt, maximaal 60 ploegen toegelaten!
DEELNAMEPRIJS = 15 EURO PER PLOEG.

Verdere informatie is terug te vinden op www.brakel.be > WONEN IN BRAKEL > Sport

i

wim.dewael@brakel.be - 055 42 31 98
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Sport voor 55+ in 2019
t De gemeentelijke seniorenraad organiseert in nauwe samenwerking met de sportdienst een ruim sportaan-

bod voor alle Brakelse 55-plussers.
SPORTPAKKET 1 (fietsen, wandelen
en/of petanque) is gratis.
WANDELEN: (vertrek om 14 uur: ±
7 km): 7 maart (Geutelingenwandeling - café ’t Hoekske te Elst), 11 april
(kerk Opbrakel), 9 mei (kerk Zegelsem), 13 juni (Zomerwandeling - kerk
Everbeek-Beneden), 12 september
(kerk Michelbeke), 10 oktober (kerk
Parike) en 7 november 2019 (sporthal
De Rijdt)
FIETSEN: (vertrek aan sporthal De
Rijdt om 14 uur: ± 25 km): 28 maart,
25 april, 23 mei, 27 juni, 22 augustus,
26 september en 24 oktober 2019
PETANQUE: op maandag van 14
tot 16 uur: 1, 8, 15, 29 april - 6, 13, 20,
27 mei - 3, 17, 24 juni - 2, 9, 16, 23, 30
september en 7, 14, 21, 28 oktober
2019 (domein De Rijdtmeersen)

SPORTPAKKET 2 (BBB-Total Body,
gym-omnisport en zwemmen) is
betalend (slechts € 25 voor het totaalpakket voor- of najaar met bovendien
tussenkomst door eigen mutualiteit
mogelijk).
BBB-TOTAL BODY: op maandag van
14 tot 15 uur: 7, 14, 28 januari - 4, 18
februari - 11, 18, 25 maart - 1, 29 april
- 6, 20 mei - 3, 17, 24 juni - 2, 9, 16, 23
september - 7, 14, 21 oktober - 4, 18,
25 november en 2, 9, 16 december
2019
GYM-OMNISPORT: op dinsdag van
14 tot 15 uur: 8, 15, 29 januari - 5, 12,
19, 26 februari - 12, 19, 26 maart - 2,
23, 30 april - 7, 28 mei - 4, 11, 18, 25
juni - 3, 10, 17, 24 september -

1, 8, 15, 22 oktober - 5, 12, 19, 26 november en 3, 10, 17 december 2019
ZWEMMEN: op maandag van 16 tot
17 uur: 7, 14, 21, 28 januari - 11, 18,
25 februari - 11, 18, 25, 26 maart - 1,
29 april - 6, 13, 20, 27 mei - 3, 17 juni
- 2, 9, 16, 23, 30 september - 7, 14, 21
oktober - 4, 11, 18, 25 november - 2, 9,
16 december 2019
SPORTDAG VOOR 55-PLUSSERS:
vrijdag 21 juni 2019 (organisatie door
de Interlokale Vereniging Burensportdienst Vlaamse Ardennen)
Verdere informatie is terug te vinden
op de gemeentelijke website (www.
brakel.be > WONEN IN BRAKEL >
Sport > Sport 55+). n
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ben.devlieger@brakel.be
055 42 31 98 of
kimberley.vanlierde@brakel.be
055 43 17 64

Kerstmarkt
15 december 2018 van 17 tot 23u. - Tirse, Brakel

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

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! BallonKerstman (Clown Jaspie), kerst-schmink , Lichtjesstoet, streetband ‘Goe Beezig’ , animatie en workshops verzorgd
door diverse standhouders ... Kortom, animatie voor iedereen en gezellig snuisteren in de aanwezige stands.
Standhouders (Lijst op 12/11/2018):
B&B De Brakelhoen - Brouwershoeve - N-VA Brakel - Welzijnsschakels Brakel-Lierde - WZC Home 'Neerhof - Olsa
Brakel - Tuinhier Brakel - Wielerclub Onder Ons Parike - Oudercomité Straf Broerke - K.H. De Eendracht Brakel Scouts Brakel Lierde - Jeugd Standaard Michelbeke - Standaard Michelbeke - vzw Klokhuis - WTC Pedaalvrienden
- Rotary Brakel-Zwalmvallei - Boskanter vzw - LRV St. Pieter Brakel - De Brakelse Witvisvissers - Lucid Dream - Model
Belgium / Rayna Denooze - FC Zegelsem - KSA Brakel - Vlaams Belang Brakel - Jong VLD Brakel - GO! Atheneum
Brakel - t Klein Velooke - Vrije Kleuterschool Valkenberg - Judoclub Kadan - MVC De Kroesboys - KAZ Goes Australië - Aldegonda Sonck - De Leste Stoatie / Tony's - KS Fashion Store - Anick Waeytens - VOF Le 'Gin' dary - t Landwinkeltje - Lilly-s - Anneleen's Healthy Choice - Esme-shop - Michel Van Bockstael - Basement of House - Beauty
Line Dorien - Philippe Deraedt - Broakelse Bollies - Biezabijze - Cleopatra - Bloembinderij Ixora - John Schotsaert
- Supportersclub Elias Van Breusegem - Hair & bodycare Ellen - t Klein Atelier (Marc Janssen) - Au toi - JH Alfa Clown Jaspie - Rode Kruis Brakel - Koen Roos / Super Moto - De Schutters der Vlaamse Ardennen
CD&V Brakel - Garden of Joy - BOTM - The Phlox - Moutarde n
Het gemeentebestuur
van Brakel stelt
de tentjes gratis
ter beschikking.
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toerisme@brakel.be
055 43 17 63
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HET GEMEENTEBESTUUR EN -PERSONEEL WENSEN NU REEDS
ALLE INWONERS EEN GEZOND EN VOORSPOEDIG 2019!
Voornaam en naam:
Adres:
Postcode en gemeente:
E-mail (in drukletters):						

Tel. en/of GSM:

NEEMT DEEL AAN DE GEMEENTELIJKE NIEUWJAARSRECEPTIE OP ZONDAG 13 JANUARI 2019
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.

i

toerisme@brakel.be
055 43 17 63
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NIEUWJAARSRECEPTIE

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 woensdag 19 december 2018.
t

100
jaar

Viering 100-jarige
Francies (Fernand) De Meyer,

70

Het echtpaar Albert en Lisette
Henau - Flamée

60

Het echtpaar Victor en Bernise
Eeckhout - De Vos

60

Het echtpaar Robert en Christiane
Botteldoorn - Haegeman

60

Het echtpaar Michel en Emma
D’Haeyer - Van De Wattyne

50

Het echtpaar Albert en Oliva
Depessemier - Taildeman

50

Het echtpaar Willy en Marie Jeanne
Pijcke - De Saedeleer

50

Het echtpaar Lucien en Marie Rose
Teerlinck - De Meyer

60

Het echtpaar Robert en Mariette
Vande Velde - Motte

50

Het echtpaar Willy en Ghislaine
Vandepontseele - Gosse

t Kruis het probleem aan, geef de juiste plaats en
eventueel straat en huisnummer aan.

Wedstrijdvraag

Welk “monument” zien we hier op de foto en in welke
deelgemeente kunnen we het terugvinden?

Beschadigd wegdek:
Defecte straatlamp:
Gebrekkige verkeerssignalisatie:
Gebreken aan fiets- of voetpad:
Gebrekkig onderhoud van openbaar groen:
Sluikstort:
Verkeershinder:

Verstuur je antwoord voor 28 februari 2019 naar
de toeristische dienst - Marktplein 1, 9660 Brakel of
toerisme@brakel.be en maak kans op een prachtige prijs.
Winnaar vorige wedstrijdvraag:
Christine Reyns, Boterhoekstraat 11, 9620 Zottegem
(Het juiste antwoord was “Ingang St. Franciscusinstituur” of “Ingang Kasteel van Lilare”.)

Verstopte riool:
Gebreken aan grachten/beken:
Andere (geef onderwerp aan):

t Je gegevens:

Naam*:

Het
ideale
geschenk

Adres*:

Zoek je nog een leuk eindejaarsgeschenk?
Denk dan eens aan een gemeentelijke cadeaubon!

Telefoon:
E-mail:
* verplicht in te vullen veld.
Stuur deze meldingsstrook onder
gesloten omslag naar Gemeente Brakel,
Marktplein 1 - 9660 Brakel.
www.

.be

In het toeristisch infokantoor kan iedereen geschenkbonnen
aankopen, met een waarde van 10, 25 of 50 euro.
Deze kunnen gebruikt worden om aankopen te doen bij
handelszaken op het grondgebied van de gemeente.
Je kan terecht bij bijna 80 handelaars!
De Brakelse geschenkbon kan je veel moeite besparen:
Je kan er heerlijk mee gaan eten, gezellig shoppen, een reisje
boeken, je interieur restylen, je lekker laten verwennen en
zoveel meer... Een ideaal geschenk!

Aan geen enkele afbeelding kunnen rechten worden ontleend • Design: Grafisch Atelier Surdiacourt

Ik heb de volgende melding:

