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CONTACT

GEMEENTEBESTUUR
Burgemeester Stefaan Devleeschouwer | Open Vld

Veiligheid, personeelsbeleid, communicatie, dierenwelzijn, ontwikkelingssamenwerking
Zitdag: vrijdag vanaf 16.30 uur of op afspraak op het gemeentehuis - kabinet burgemeester
Oudenaardsestraat 99 - 0496 08 97 37 - stefaan.devleeschouwer1@telenet.be

Eerste schepen Marleen Gyselinck | Open Vld

Senioren, gelijke kansen - ambtenaar van de burgerlijke stand
Zitdag: op afspraak.
Steenpaal 4 - 0476 33 65 59 - marleengijselinck@hotmail.com

Tweede schepen Peter Vanderstuyf | Open Vld

Financiën, omgeving (ruimtelijke ordening en milieu), lokale economie, landbouw, huisvesting
Zitdag: op afspraak.
Hayestraat 10 - 0476 97 06 75 - peter.vanderstuyf@telenet.be

Derde schepen Sabine Hoeckman | Open Vld
Openbare werken en openbaar domein, mobiliteit
Zitdag: woensdag van 18.30 tot 19.30 uur - schepenzaal
Sint-Apolloniaplein 7 - 0478 47 44 25 - sabine.hoeckman@telenet.be
Vierde schepen Marc De Pessemier | Open Vld

Jeugd, sport, toerisme, onderwijs
Zitdag: op afspraak.
Twaalfbunderstraat 31 - 0494 05 69 74 - marcdepessemier45@gmail.com

Vijfde schepen Marijn Devalck | Open Vld
Cultuur, feestelijkheden, sociale zaken, vereenzaming
Zitdag: maandag van 15 tot 16.30 uur - Marktplein 26
Bleinstraat 4 - 0496 30 73 07 - info@podiumacts.be

Algemeen directeur Jürgen De Mets

Marktplein 1 - 055 43 17 50 - jurgen.demets@brakel.be

www.

.be

Bezoek ons op

GEMEENTERAADSLEDEN

CONTACT

Voorzitter gemeente- en OCMW-raad Alexander De Croo | Open Vld
Lepelstraat 45 - alexander@decroo.fed.be - 02 792 99 00

GEMEENTE • OCMW

GEMEENTE • OCMW

Delphine Bogaert - Kasteeldreef 3 - delphine_bogaert@outlook.com - 0499 11 13 65 | Open Vld
Franky Bogaert - Heksteelstraat 4 - franky.bogaert2@telenet.be - 0495 52 45 91 | sp.a
Lien Braeckman - Neerstraat 26 - info@boekhandelbraeckman.be - 055 42 26 24 | CD&V
Sabine Burens - Steenweg 44 - burenss@gmail.com - 0477 13 61 03 | Open Vld
Amber Coppens - Stationsplein 1 - amber.coppens9660@gmail.com - 0474 08 24 64 | Open Vld
Hedwin De Clercq - Leinstraat 78 - declercq_hedwin@yahoo.com - 0477 33 46 61 | sp.a
Andre Flamand - Leinstraat 112 - andreflamand@skynet.be - 0475 42 45 49 | Open Vld
Jan Haegeman - Langakkerstraat 3 - jan.haegeman@vlaanderen.be - 0477 51 19 14 | N-VA
Veronique Lenvain - Geraardsbergsestraat 79 - veronique.lenvain@gmail.com - 0478 79 68 85 | Vlaams Belang
Bart Morreels - Hollebeekstraat 45 - bart.morreels@gmail.com - 0476 58 54 99 | CD&V
Johnny Roos - Sint-Martensstraat 26 bus 202 - roos.johnny@skynet.be - 0477 87 93 03 | Open Vld
Wesley Roos - Meerbeekstraat 109 - roos.lievens@gmail.com - 0474 90 48 40 | Open Vld
Marcel Saeytijdt - Nederstenkouter 19 - marcel.saeytijdt@gmail.com - 055 42 50 62 | Open Vld
Johan Thomas - Stationsplein 9 - johan.thomas1@telenet.be - 055 42 54 68 | sp.a
Karen Vekeman - Leinstraat 110 - karen_vekeman@hotmail.com - 0475 90 12 20 | Open Vld
Kris Wattez - Bospad 1 - kris.wattez@telenet.be - 0475 23 49 21 | CD&V

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
Openingsuren:
maandag, dinsdag, donderdag & vrijdag
van 8 tot 17 uur
woensdag van 8 tot 19 uur
zaterdag van 8 tot 13 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.

BUITENDIENSTEN

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

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.
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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

CONTACT
GEMEENTELIJK CONTAINERPARK

Industrielaan - 9660 Brakel - 055 42 69 46
containerpark@brakel.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

BIJZONDERE SLUITINGSDAGEN
VAN HET CONTAINERPARK
Woensdag 1 mei 2019
Feest van de Arbeid
Woensdag 3 juli 2019
Kermis Nederbrakel
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

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

GEMEENTELIJK ZWEMBAD POSEIDON
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

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 van 16 tot 17 uur

GEMEENTELIJKE SPORTHAL “DE RIJDT” - SPORTDIENST BRAKEL
Wim De Wael - Sportfunctionaris
Jagersstraat 64A - 9660 Brakel - 055 42 31 98
sportdienst@brakel.be

BUITENDIENSTEN

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)

PLAATSELIJK WERKGELEGENHEIDSAGENTSCHAP
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
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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

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

GESLOTEN OP:

Maandag 22 april 2019
Paasmaandag
Woensdag 1 mei 2019
Feest van de Arbeid
Donderdag 30 mei 2019
O.H. Hemelvaart
Vrijdag 31 mei 2019
brugdag

GEMEENTE • OCMW

GEMEENTE: Marktplein 1 - 9660 Brakel
alle werkdagen open: 8.30 - 12uur
woensdag: 16 - 19.30 uur

CONTACT

GEMEENTE • OCMW

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@brakel.be

GEMEENTE EN OCMW DIENSTEN

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
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
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
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Milieu
Sandy Casieris - Milieuambtenaar
sandy.casieris@brakel.be
Jonathan Verspeeten - Adm. medewerker
055 43 17 60 - jonathan.verspeeten@brakel.be
Burgerzaken
Geert Labiau - Deskundige burgerzaken
055 43 17 62 - geert.labiau@brakel.be
Peter Haegeman - Adm. medewerker
055 43 17 65 - peter.haegeman@brakel.be
Debby De Pessemier - Adm. medewerker
055 75 57 77 - debby.depessemier@brakel.be
Dirk Faingnaert - Adm. medewerker
055 43 17 66 - dirk.faingnaert@brakel.be
Hilde Vandecatsye - Adm. medewerker
055 43 17 67 - hilde.vandecatsye@brakel.be
Ruimtelijke ordening en stedenbouw
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@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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Seniorennamiddag

1

Komst van de Sint

VRIJDAG

ZONDAG

11.11.11-actie

November

November

30

ZATERDAG

VRIJDAG

Sportgala

November

December

1

ZATERDAG

ZATERDAG

December

Ontvangst 60-jarigen
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15

December

Kerstmarkt

Modernisering burgerlijke stand
t Op 1 april 2019 is de start gepland van de modernisering van de burgerlijke stand in heel België.
Dit project kreeg de naam DABS en heeft de uniforme en elektronische opmaak van de aktes burgerlijke stand tot doel
samen met de centrale archivering ervan.
Vanaf die datum verdwijnen de papieren aktes inclusief de papieren archivering ervan. De aktes worden nu nog dubbel bewaard, zowel op het gemeentehuis als bij de griffie van de rechtbanken van eerste aanleg.
Processen worden sterk vereenvoudigd en bijwerkingen zullen automatisch gebeuren. De opmaak en de lay-out van
de aktes zullen uniform zijn en er zal ook geen dubbele archivering meer zijn. Het principe van “plaatsonafhankelijkheid” wordt de regel.

Wat betekent deze verandering concreet voor jou als burger?
Alle Belgische aktes kunnen vanaf 1 april 2019 digitaal bij elk gemeente- of stadsbestuur worden opgevraagd.
Dit betekent dat je vanaf dan in elke Belgische gemeente je geboorte-, huwelijks- of echtscheidingsakte kan opvragen.
Ook voor de overlijdensakte van een naaste of dicht familielid wordt dit mogelijk.
Tot op heden moet je immers naar de gemeente of stad waar je geboren of gehuwd bent, of waar je naaste dierbare of
familielid overleed om een afschrift of uittreksel van je akte te verkrijgen. Dit bracht nogal wat onnodige verplaatsingen
met zich mee.
Dat alle aktes vanaf 1 april 2019 kunnen opgevraagd worden in je eigen gemeente wordt een bijkomende troef voor
ons digitaal thuisloket. Dit vind je terug op www.brakel.be (doorklikken op THUISLOKET).
Via dit thuisloket kan je inloggen met je identiteitskaart (eID) en pincode of met de Itsme-app en vanaf 1 april 2019 kan
je zelf aktes digitaal aanvragen.n

i

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
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Bevlogen Pennen in de Vlaamse Ardennen
t Bibliotheken Vlaamse Ardennen, het samenwerkingsverband van onze regio, organiseert in 2019 opnieuw een

lezingenreeks in de zes verschillende gemeenten. Na onder meer de Oorlogspennen, Waalse Pennen, Wijze Pennen...
komen nu enthousiaste auteurs of journalisten aan bod onder de noemer ‘Bevlogen Pennen’. We gingen op zoek naar
mensen met een passie en vonden volgende bekende Vlamingen bereid om hierover te getuigen:

14

DONDERDAG

Maart

26
VRIJDAG

7

De Woeker Oudenaarde
Eva Daeleman, passie voor LEVEN

18

De Ghellinck Wortegem-Petegem
Rudi Vranckx, passie voor VREDE

September

VRIJDAG

Marca Maarkedal
Jean Blaute, passie voor MUZIEK

April

VRIJDAG

25
VRIJDAG

Bib Brakel - 20 uur
Leen Dendievel, passie voor HOOP
(zie verder)

Oktober

22
VRIJDAG

De Brug Kluisbergen
David Steegen, passie voor SPORT

Juni

November

Alle lezingen zijn GRATIS!
Vanuit Brakel zal - naar goede gewoonte en bij voldoende
belangstelling - een gratis bus worden voorzien.
Noteer alvast de data en schrijf tijdig in! n

i

en reservaties : bibliotheek@brakel.be - 055 42 12 45
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De Ververij Ronse - Slotevent Boeksprekers
(namen van de panelleden volgen later),
passie voor LITERATUUR

14

DONDERDAG

Maart

Bevlogen Pen
Leen Dendievel
in bib Brakel
t Leen Dendievel is bij het grote publiek vooral

bekend als Kaat Bomans uit Thuis.
Maar ook haar boeken bereiken heel wat mensen.
In ‘Hard’ uit 2016 doorbreekt ze het taboe dat er
nog steeds hangt rond liefdesverdriet. Ze bekijkt
het emotionele en fysieke aspect van een
gebroken hart.
Vorig jaar verscheen ‘Asem’, een boek over angst
en paniekaanvallen. Leen Dendievel getuigt zelf
en laat daarnaast bekende Vlamingen aan het
woord. Ook recente neurologische inzichten
komen aan bod.
Dat heel wat mensen met deze problematiek te
maken hebben en troost en hoop vinden in deze
uitgave, wordt wel bewezen door de hoge verkoopcijfers en de LangZullenWeLezen-trofee.
Op donderdag 14 maart om 20 uur is ze te gast
in onze bib, in het kader van de lezingenreeks
‘Bevlogen Pennen in de Vlaamse Ardennen’. En bevlogen is ze zeker. Met haar verhaal wil ze mensen
vooral hoop bieden, ze koos dan ook zelf voor de
noemer ‘een passie voor HOOP’. n
Deze activiteit is GRATIS!

i

en reservaties :

bibliotheek@brakel.be - 055 42 12 45
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Muziek in de bib

28

DONDERDAG

Maart

t Ook in 2019 zet de bib onderdeeltjes van de cd-collectie in de kijker via gratis avond- of aperitiefconcertjes.

Op donderdag 28 maart, om 20 uur, gaat de aandacht naar Ierse folk. Het jonge ensemble Bloom on the Rocks brengt
een mix van stemmige nummers en bekende pubsongs. Samen musiceren is hun grootste plezier... Streekgenoot Hendrik Gaublomme staat in voor de tenorbanjo en zang, Patrick Gaublomme voor gitaar en zang, Danny van Herrewegen
speelt gitaar, viool en mandoline en Walter de Canck percussie, cajon en bodhran. n

26
ZONDAG

Mei

© Rafa Pasadas

t Op zondag 26 mei, om 11.30 uur is het de beurt aan het Alejandro Vargas Trio. Alejandro Vargas, een Cubaanse jazz-

muzikant die momenteel in Spanje woont, treedt dan op met bassist Gaetan Casteels en drummer, percussionist (en
Brakelaar) Stephen Scharmin. Altijd klaar om nieuwe horizonten te ontdekken, experimenteert het Alejandro Vargas
Trio met een ruim pallet aan abstracte & traditionele jazz of Cubaanse populaire muziek. n

i

en reservaties : bibliotheek@brakel.be - 055 42 12 45
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4

DONDERDAG

April

Haal meer uit
je smartphone
t Jongeren uit het

6de middelbaar, Boekhouden-Informatica, van het Bernardustechnicum Oudenaarde werkten
een project uit rond smartphonegebruik om een oudere generatie op de rails te zetten. Heel wat praktische zaken en
bruikbare apps komen aan bod. En uiteraard kunnen ook problemen worden voorgelegd en vragen worden gesteld.
Bijvoorbeeld wat de jongeren zelf het meest aanspreekt, waarom de smartphone uit hun leven niet meer weg te
branden is... Zo wordt deze praktische en GRATIS workshop op 4 april, vanaf 13.30 uur (tot maximum 16 uur), meteen
ook een boeiende confrontatie tussen jong en oud. n

Gaea Schoeters te gast

9

DONDERDAG

Mei

© Literarisches Colloquium Berlin

t Gaea Schoeters is auteur, journalist, scenarist en reiziger. Ze debuteerde met kortverhalen en schreef het reisboek

‘Meisjes, moslims en motoren’. Na ‘Diggers’, ‘De kunst van het vallen’ en ‘Het kanaal’ is er nu ‘Zonder titel #1’. In deze
bijzonder goed onthaalde roman trekt Paul, een gevierde theaterregisseur - na het vernemen van slecht medisch
nieuws - in een opwelling met zijn vroegere geliefde naar Italië. Ze volgen er het voetspoor van Caravaggio.
Gaea Schoeters was eerder al te gast op ‘Boeksprekers’ in Oudenaarde, als lid van een panelgesprek rond literatuur.
Het publiek was meteen onder de indruk van haar vlotte stijl en grote intellectuele bagage. De GRATIS lezing op 9 mei
start om 20 uur. Een aanrader! n

i

en reservaties : bibliotheek@brakel.be - 055 42 12 45
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Computerkliniek
t De seniorenraad organiseert al enkele jaren

computerlessen voor 55+. Nu merken we 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...

ZATERDAG

16

ZATERDAG

April

18

ZATERDAG

Maart

27

ZATERDAG

Mei

Juni

ZATERDAG

14

ZATERDAG

Oktober

16

ZATERDAG

September

19

ZATERDAG

November

December

Tijd voor de computerkliniek!
Seniorenraad Brakel organiseert in samenwerking
met de bibliotheek een computerkliniek, eenmaal per
maand op een zaterdag (behalve tijdens juli en augustus). Je kan langskomen op de volgende data: 16 maart,
27 april, 18 mei, 15 juni, 14 september, 19 oktober,
16 november en 14 december 2019.
Een computerdeskundige helpt jullie graag verder.

i

n

reserveren via 055 43 17 64

of adviesraden@brakel.be
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15

14

Telkens van 10 tot 12 uur in de
leeszaal van de bibliotheek te Brakel

Zelfportret Jozef Coutuer

Erfgoeddag
t Op zondag 28 april heeft de

Erfgoeddag plaats met het
thema "Hoe maak je het?".
In Brakel focussen we op het
ambacht van de klompenmaker met een tentoonstelling van
klompenmakersmateriaal dat we
in onze heemkundige verzameling hebben en dat vooral
afkomstig is van Jozef Coutuer.
Jozef werd geboren in Nederbrakel op 1 november 1898 en hij overleed in Herzele op 14 april 1990. Na zijn actieve
loopbaan als klompenmaker werd hij een verdienstelijke beeldhouwer. Aan de tentoonstelling van de werktuigen is
er ook een retrospectieve tentoonstelling van zijn houtsnijwerk verbonden.
De tentoonstelling heeft plaats in de ontvangstruimte van het Medisch-historisch Museum Hieremias Triverius
Brachelius dat ondergebracht is in een Art Deco kloosterkapel. De toegang is via de Kasteelstraat nr. 43.
De Erfgoeddag loopt tussen 10 en 18 uur (toegang gratis). Deze tentoonstelling is ook nog te bezoeken op zaterdag
4 en zondag 5 mei, telkens van 14 tot 18 uur. Het museum is die dagen ook gratis toegankelijk en om 15 uur is er
telkens een gratis gidsbeurt. Op zondag 5 mei komt de jonge klompenmaker Tim Van Goethem handmatig klompen
maken. Je kan dan ook zien hoe de werktuigen gebruikt worden.
Op Erfgoeddag zelf zal je ook nog terecht kunnen op andere locaties waar je zal kunnen kennis maken met een
ambacht. Meer informatie zal hierover verschijnen op www.brakel.be n

i
15 | CULTUUR

eef.verdonck@brakel.be - 055 75 57 71

Aangiftes aan het loket: steeds op afspraak!
t Alle aangiftes aan het loket verlopen momenteel altijd op afspraak en dit zowel in het hoofdkantoor in Brakel

als in de wijkkantoren in Horebeke, Maarkedal en Zwalm. Het grote voordeel hiervan is dat je niet hoeft te wachten en dat we je sneller en beter kunnen verder helpen. Uiteraard staan we 24 uur op 24 klaar om dringende
politiehulp te garanderen.
Voordelen?
Aangiftes op afspraak bieden tal van voordelen:
• Beter en sneller geholpen.
• Geen wachttijden.
• Meer privacy.
• Je weet op voorhand welke documenten je moet meebrengen.

AANGIFTES

OP AFSPRAAK

Hoe een afspraak maken?
Je
kan zelf
online
een afspraak
Maak
een
afspraak
… maken op www.lokalepolitie.be/5426.
Heb je geen internet of twijfel je eraan of je effectief aangifte moet doen? Dan kan je telefoneren naar het team onthaal
op 055 42 60 00. Eén van onze medewerkers kan je hierbij adviseren en indien noodzakelijk voor jou een afspraak maken. Wees zeker op tijd voor je afspraak!
Dringende politiehulp nodig?
Uiteraard is dringende politiehulp 24 uur op 24 gegarandeerd door onze interventieploegen.
Het hoofdkantoor is telefonisch bereikbaar op het nummer 055 42 60 00 tijdens de openingsuren. Voor hulp kan je ook
altijd het algemeen noodnummer 101 bellen. Indien nodig kan die een interventieploeg ter plaatse sturen.
Verdachte zaken?
Als je iets verdachts ziet, bel dan onmiddellijk het algemeen
noodnummer 101 of 055 42 60 00. Wacht hier niet mee, maar doe dit
onmiddellijk, anders is de kans groot dat de vogel gaan vliegen is.
Post dit ook niet op sociale mediakanalen, want deze worden niet
permanent opgevolgd en dienen niet voor dringende zaken. n

… en de rode loper ligt voor je klaar!
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Een laatste rustplaats in de natuur
t

t Opbrakel heeft sinds korte tijd een urnenbos. De aandacht voor deze natuurbegraafplaatsen neemt
ondertussen langzaam toe.
Mensen kunnen na hun dood en crematie weer in de natuur worden opgenomen door middel van dit
urnenbos. De biologisch afbreekbare urne met de as van de overledene kan hier in een natuurlijke omgeving
begraven worden.
In het urnenbos wordt een ecologisch beheer toegepast en daardoor is het niet vrij toegankelijk. Enkel tijdens
het moment van een urnenbegraving kan het bos worden betreden door de dienstdoende begrafenisondernemer en een aangestelde van de gemeente Brakel.
Meer informatie? Graag verwijzen we je naar www.brakel.be bij het overzicht besluiten, reglementen en
bekendmakingen > burgerzaken > Politieverordening op de begraafplaatsen en lijkbezorging’
of bij de dienst Burgerlijke Stand. n

i

geert.labiau@brakel.be - 055 43 17 62
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Ik wil/heb fruit
t

Goedgeplukt.be brengt eigenaars van hoogstamboomgaarden in contact met mensen die op zoek zijn
naar plukvers fruit van eigen bodem en die daarvoor graag de boomgaard in gaan. Het is niet alleen een
fijne activiteit voor het hele gezin, maar je helpt zo ook het waardevolle Vlaamse Ardennen landschap te
beschermen en te bewaren.
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DE GEMEENTELIJKE SPORTRAAD &
SPORTDIENST BRAKEL ORGANISEREN

15

e

QUIZ

VRIJDAG 29-03-2019

PRESENTATIE DOOR JOHAN VAN WAEYENBERGE
Bijzondere gasten zijn o.a.

Stefaan Lammens (Sporza)
Gilles De Bilde
Geert De Vlieger

WAAR? GEMEENTELIJKE SPORTHAL ‘DE RIJDT’ - Jagersstraat 64A - 9660 Brakel
START: 20U - EINDE: 23U | DEELNAME: 15 EURO (max. 4 spelers/ploeg)
Inschrijvingsstrook bezorgen vóór 18-03-2019
aan het loket van sporthal ‘de Rijdt’ (T. 055 42 31 98).
Aantal inschrijvingen is beperkt (max. 60 ploegen) • Prijs voor iedere deelnemer
info: wim.dewael@brakel.be
SPORTRAAD BRAKEL
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Online inschrijven sportkampen
zomervakantie 2019.
t Op de homepagina van de ge-

meentelijke website (www.brakel.
be) zal vanaf zaterdag 23 maart
2019 om 9 uur een link terug te vinden zijn voor de sportkampen van
de zomervakantie. Bij de inschrijving
dient de betaling onmiddellijk elektronisch te gebeuren.
Week van maandag 1 juli t.e.m. vrijdag 5 juli 2019: kleutersportkamp (3-5
jaar), voetbal-omnisportkamp (6-12
jaar) en paardensportkamp (8-14 jaar)
Week van maandag 8 juli t.e.m.
vrijdag 12 juli 2019 (4 dagen): kleutersportkamp (3-5 jaar), watersportkamp
(8-14 jaar) en danskamp (6-14 jaar)

Week van maandag 12 augustus
t.e.m. woensdag 14 augustus 2019
(3 dagen): kleutersportkamp (3-5 jaar)
Week van maandag 19 augustus
t.e.m. vrijdag 23 augustus 2019:
kleutersportkamp (3-5 jaar), paardensportkamp (8-14 jaar) en tomtesteromsportkamp (6-12 jaar)
Week van maandag 26 augustus
t.e.m. vrijdag 30 augustus 2018:
tennis-omnisportkamp (6-12 jaar)
Uiteraard worden de kinderen begeleid
door ervaren en deskundige lesgevers.

GEZOCHT

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 woensdag
1 mei 2019.
Omwille van herhaaldelijke problemen
met de softwareleverancier voor het
online inschrijven werd beslist om
een nieuwe firma aan te stellen die zal
instaan voor het vlotte verloop van de
inschrijvingen.
Via een link op de gemeentelijke website zal iedereen vanaf 16 maart 2019
reeds een account kunnen aanmaken
en diens kind(eren) op voorhand registreren zodat dit niet hoeft te gebeuren
op de dag van de inschrijvingsmogelijkheid zelf. n

Week van maandag 5 augustus
t.e.m. vrijdag 9 augustus 2019:
kleutersportkamp (3-5 jaar),
volleybal-multimovekamp (6-12 jaar),
fietskamp (9-12 jaar) en
paardensportkamp (8-14 jaar)

i

Verdere informatie is terug te
vinden op www.brakel.be >
WONEN IN BRAKEL >
Sport > Sportkampen
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DAGVERZORGINGSCENTRUM DE RIJDT
t Het dagverzorgingscentrum De Rijdt is een plaats waar 65-plussers terecht kunnen om hun dag op een aangename manier door te brengen. Het dagcentrum biedt u een warme en huiselijke sfeer onder professionele begeleiding. Door naar het dagcentrum te komen ontlast je deels de mantelzorgers en kan je veel langer thuis wonen
in jouw vertrouwde omgeving. Het dagcentrum is open van maandag tot vrijdag tussen 9 en 17 uur. Tijdens je
verblijf krijg je een warme maaltijd en een broodmaaltijd voor ‘s avonds mee naar huis. Vervoer kunnen we vlot
voorzien. Het dagcentrum bevindt zich op de vierde verdieping van het woonzorgcentrum Najaarszon maar werkt
volledig autonoom. Kom gerust een kijkje nemen, er zijn onmiddellijk beschikbare plaatsen en de eerste dag is een
gratis proefdag! n

i

DVC DE RIJDT, Kasteelstraat 50 in Brakel
055 43 27 96 of sabine.aelvoet@najaarszon.be
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60

104
jaar

11

Het echtpaar
De Wolf - Willems

50

Rachelle Vandenbussche
104 jaar!

ZONDAG

November

Het echtpaar
De Groote - D’Haeyer

7
Het echtpaar Willy en Ghislaine
ZATERDAG

Herdenking
wapenstilstand
WO1 en Mariette
Het echtpaar Robert

Vande Velde - Motte
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VandepontseeleDecember
- Gosse

Feestweekend
in de bib

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

Wedstrijdvraag

Waar in Brakel werd deze foto genomen?

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

Verstuur je antwoord voor 30 april 2019 naar de
toeristische dienst - Marktplein 1 - 9660 Brakel of via
toerisme@brakel.be en win misschien een prachtige prijs.
De winnaar van vorige keer was Luc De Croo uit Zottegem.
Het juiste antwoord was:
De zonnewijzer aan de kerk van Everbeek-Beneden.

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

Ik heb de volgende melding:

