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Vingeraf-
drukken 
op eID-
kaarten 
vanaf 2021
t Bij de aanvraag van een 
nieuw internationaal paspoort 
- beter gekend als reispas - dien 
je nu al vingerafdrukken te laten 
nemen. Dit zal in de toekomst 
ook gebeuren voor nieuwe 
eID-kaarten. Vanaf 2021 zal er 
bij de aanvraag van een nieuwe 
eID-kaart vingerafdrukken 
genomen worden en dit in 
het kader van de strijd tegen 
identiteitsfraude. n

 

Adreswijziging kan 
ook via ons thuisloket
t Graag brengen we ons thuisloket nog eens onder de aandacht. 
Het volstaat om je aan te melden via je elektronische identiteitskaart (eID) 
en pincode of via de itsme®-app op het thuisloket burgerzaken, 
via www.brakel.be.
Op amper 5 minuten is je aangifte adreswijziging geregistreerd. Het is dan 
enkel nog wachten op de komst van de wijkagent om je adreswijziging 
definitief af te ronden.

Nadat onze dienst bevolking het woonstverslag heeft ontvangen van 
de wijkagent hoef je slechts eenmaal naar het gemeentehuis langs te 
komen.
Ben je verhuisd met meerdere personen van het gezin? Dan volstaat het 
dat je langskomt met de identiteitskaarten en pincodes van iedereen die 
mee verhuisd is, en wij passen het adres onmiddellijk aan. n

 i  055 43 17 66 - dirk.faingnaert@brakel.be
        055 43 17 67 - hilde.vandecatsye@brakel.be
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School- & sportkansenpas
t Het OCMW van Brakel ondersteunt de schoolgaande en sportieve jeugd met de school- en sportkansenpas.

Voor wie?
Schoolkansenpas: schoolgaande 
kinderen met recht op kinderbijslag 
en dit voor de volledige schoolperio-
de, tot en met het ‘optionele’ zeven-
de jaar. Kinderen zijn gedomicilieerd 
in Brakel (ongeacht locatie school).
Sportkansenpas: Iedere Brakelaar 
tot en met 18 jaar. 

De ouders moeten voldoen aan 
onder andere de inkomstencriteria. 
Er wordt rekening gehouden met 
inkomsten uit roerende goederen 
(van alle meerderjarige leden van 
het gezin), zoals lonen, pensioenen, 
werkloosheidsuitkering, …
Afhankelijk van je gezinssituatie, dien 
je onder een bepaalde inkomens-
grens te blijven. Dit kan je bespreken 
met de maatschappelijk werker. 
Er wordt geen rekening gehouden 
met kinderbijslag, studietoelagen en 
onderhoudsgelden voor kinderen 
ten laste. 
Als je over een eigendom beschikt 
zonder hypothecaire last, dient het 
inkomen vermeerderd te worden 
met 20%.

Voor welke kosten?
Schoolkansenpas: boeken, foto-
kopieën, activiteiten, sport op 
school, schoolreizen, schooluitstap-
pen, bosklassen, busvervoer in het 
kader van een schoolactiviteit, Oog 
voor Lekkers, middagtoezicht... 
Sportkansenpas: sportkampen 
georganiseerd door de gemeente 
Brakel of een erkende sportclub of elke 
lessenreeks georganiseerd door de 
sporthal of het zwembad van Brakel.

Bij beiden kansenpassen is de 
maximale tussenkomst €200 per 
kalenderjaar per kind.

Voor de opgesomde kosten komt 
het OCMW normaal gezien voor 50% 
tussen, wanneer de ouder binnen de 
30 dagen na factuurdatum de fac-
tuur + betaalbewijs (soms deelname-
attest) voorlegt. Voor co-ouderschap 
is er een afzonderlijke regeling.

Hoe zo’n kansenpas bekomen?
Door langs te komen tijdens de 
openingsuren van het OCMW of 
maak een afspraak met een

maatschappelijk werker die zal 
nagaan of je in aanmerking komt om 
een kansenpas te verkrijgen. Uiteraard 
is de nodige discretie verzekerd!

Mee te brengen attesten:
Identiteitskaart en bankkaart, over-
zicht inkomen laatste drie maanden 
(rekeninguittreksels) of leefloon-
attest, twee laatste aanslagbiljetten 
en bewijs betaalde huishuur laatste 
twee maanden (of hypotheek). Voor 
mensen in collectieve schuldenrege-
ling bestaat een uitzondering hierop. 
 
Extraatje in verband met de sport-
kansenpas:
Erkende sportverenigingen geven 
als extraatje aan de personen die 
voldoen aan de voorwaarden van de 
sportkansenpas een korting van 50% 
op het lidgeld. 
Hier bovenop kan bij ons nog eens 
50% tussenkomst gevraagd worden 
op het effectief betaalde lidgeld. Dit 
alles verloopt met de nodige discre-
tie tussen een vaste contactpersoon 
van de sportvereniging en de verant-
woordelijke van het OCMW. n

 i   055 43 15 05 - elke.vanwaeyenberge@brakel.be
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WIJ HEBBEN JOU HEEL DRINGEND NODIG: 
VRIJWILLIGERS GEZOCHT 
VOOR DE BELAUTO
t De Minder Mobielen Centrale, afgekort MMC (in Brakel 
de Belauto), vervoert mensen met beperkte middelen 
die zich moeilijk kunnen verplaatsen. Vaak gaat het om 
oudere mensen, mensen met een handicap of mensen 
met gezondheidsproblemen die een rit 
aanvragen voor een doktersbezoek (ook vaak naar het 
ziekenhuis voor een behandeling), een familiebezoekje, 
een kappersbeurt, om boodschappen te doen, enzo-
voort. Wij zoeken vrijwilligers die over een eigen wagen 
beschikken, enthousiast zijn, wat vrije tijd hebben en 
graag met mensen omgaan.
Wat bieden wij: omniumverzekering tijdens de rit, 
kilometervergoeding (€ 0.3653), leuk contact met men-
sen en vriendschappen.
De vrijwilligers kunnen zelf bepalen hoeveel tijd ze erin stoppen en wanneer.
Heb je interesse? Kom dan gerust vrijblijvend eens langs voor meer informatie. n

 i  Katrien De Langhe - 055 43 15 09 - katrien.delanghe@brakel.be

Maaltijden aan huis 

Meer info? 
Mail naar ocmw.oudenaarde@compass-group.be
of bel Annelies Samyn 055/460.690
van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot en met 13.30 uur.

Maaltijden aan huis 

Meer info? 
Mail naar ocmw.oudenaarde@compass-group.be
of bel Annelies Samyn 055/460.690
van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot en met 13.30 uur.

Maaltijden aan huis 

Meer info? 
Mail naar ocmw.oudenaarde@compass-group.be
of bel Annelies Samyn 055/460.690
van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot en met 13.30 uur.

Maaltijden aan huis
t Elke Brakelaar die gepensioneerd is, minder mobiel of wegens ziekte 
even niet kan instaan om voor zichzelf te koken, kan beroep doen op deze 
service: maaltijden aan huis geleverd, zeven dagen op zeven, ook op feest-
dagen. Je kiest zelf hoe vaak en op welke dagen. De prijs wordt berekend 
          aan de hand van je pensioen of je inkomsten. Wanneer je ziek bent, 
   dien je hiervoor een attest te kunnen voorleggen. 
            Neem gerust contact op met ons voor meer informatie. n

     i  055 43 15 02 - carine.pollez@brakel.be
            055 43 15 04 - hanne.debrakeleer@brakel.be
            055 46 06 90 - Annelies Samyn (Medirest)

GEMEENTE • OCMW

GEMEENTE • OCMW
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Bevlogen Pennen in de Vlaamse Ardennen
t Bibliotheken Vlaamse Ardennen organiseert dit jaar een lezingenreeks met gepassioneerde auteurs 
of journalisten onder de noemer  ‘Bevlogen Pennen’. Intussen zijn al diverse voordrachten achter de rug. 
Donderdag 17 oktober komt Rudi Vranckx naar Wortegem-Petegem 
maar deze lezing is inmiddels volzet. Voor wie tijdig inschreef: 
de bus vertrekt om 19.20 uur op parking Tirse. Inschrijven kan 
wel nog voor het slotevenement ‘Boeksprekers’: op vrijdag 
22 november praat Fien Sabbe met Christophe Vekeman, 
Jan Hautekiet, Pascale Platel en Sanne Huysmans over hun 
passie voor literatuur. 
MT Moon zorgt voor muzikale intermezzi. 
De gratis bus zal vertrekken om 19.30 uur op parking Tirse. 
Zeker vooraf inschrijven. n

Filosofie, muziek en film in het bibnajaar

Alles is gratis, maar graag vooraf reserveren. 

Als filosofe 
is Tinneke 
Beeckman een 
veelgevraagde 
gaste in pa-
nelgesprekken 
op televisie. 
Ze schreef 

diverse boeken, onder meer 
over Spinoza, Machiavelli en de 
Verlichting. Op donderdag 24 
oktober, om 20 uur, brengt ze 
een auteurslezing in onze bib. 

December wordt een muzikale 
maand met het gevarieerde 
aperitiefconcert ‘Ingrid Vanhee 
(piano) and friends’ op zondag 
8 december en met het 
avondconcert op donderdag 
12 december door 
topmuzikanten Bram Nolf 
(hobo), Luc Loubry (fagot) en 
Hans Ryckelynck (piano). 

Film in de leeszaal is er op 
8 november, om 20 uur. 
Deze keer kozen we voor de 
verfilming van het literaire 
pareltje ‘On Chesil Beach’ 
van Ian McEwen.

VRIJDAG

22
November

DONDERDAG

24
Oktober

VRIJDAG

8
November

ZONDAG

8
December

DONDERDAG

12
December
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Robot aan het stuur
t Robots, artificiële intelligentie, het internet of things, zelfrijdende wagens... 
We staan op de rand van het tweede machinetijdperk, vol kansen maar 
evenzeer vol ethische uitdagingen. Businessfilosoof, schrijver en onderzoeker 
Jochanan Eykerman bekijkt de nieuwste technologische ontwikkelingen door een morele 
bril en reikt bouwstenen aan voor ‘waardenvolle’ innovatie. Begin 2017 verscheen zijn boek 
‘Robot aan het stuur’ bij Lannoo Campus. Het haalde in Nederland in 2018 de shortlist van 
‘Managementboek van het jaar’. Deze boeiende mediawijze voordracht gaat door op 
woensdag 4 december 2019 en start om 20 uur. Toegang is gratis. n
 

WOENSDAG

4
December
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t Er komen voortdurend nieuwe boeken, cd’s 
en dvd’s in de bib maar er worden er elk jaar 
ook afgevoerd. Op zaterdag 12 en zondag 13 
oktober, tijdens de openingsuren (9-12 uur op 
zaterdag en 10-12 uur op zondag) krijg je de 
kans om die afgevoerde werken te kopen voor 
een spotprijs. De opbrengst gaat naar BRAVO, 
de Brakelse Raad voor Ontwikkelingssamen-
werking. Kom zeker eens grasduinen!

Nieuwe boeken kan je kopen op de Antwerpse 
boekenbeurs. Op zaterdag 9 november kan 
je mee met de bus van Bibliotheken Vlaamse 
Ardennen. We vertrekken om 9 uur en zijn rond 
17.30 uur terug. Per persoon betaal je slechts 7 
euro (vervoer en toegang inbegrepen). Reser-
veer tijdig vooraf. n

Kunst in de bib
t Geregeld kan je als bezoeker van de bib 
genieten van kunstwerken aan de wanden. In 
september en oktober 2019 zijn dat schilderijen 
in acryl of vervaardigd met spuitbustechniek, 
van Caroline Vandenhaesevelde. In december 
en januari 2020 stellen de leden van Kunstkring 
Parnassos opnieuw tentoon. 

De publieksruimte van de bib staat open voor 
mensen uit Brakel en randgemeenten die op 
een kunstzinnige manier creatief bezig zijn. n

ZATERDAG

12
Oktober

ZONDAG

13
Oktober

ZATERDAG

9
November

ZATERDAG

5
Oktober

Boekenverkoop en 
boekenbeursbezoek 

Boekenverkoop en 
boekenbeursbezoek 
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De Vier Seizoenen van Vivaldi live in Everbeek!
t Elk jaar strijkt het Festival van Vlaanderen ook neer in Brakel. Deze keer is dat op 
zaterdag 5 oktober, om 20 uur, in de kerk van Everbeek-Beneden. Het Ensor Baroque, 
een jong strijkorkest onder de bezielde leiding van barokviolist Ortwin Lowyck, zal 
er muziek brengen uit  de rijke muzikale collectie die Antonio Vivaldi schreef voor 
de weesmeisjes van het Ospidale della Pieta te Venetië. Naast enkele fragmenten uit 
opera’s (aria’s voor alt (hier uitgevoerd door contratenor) en orkest) en kamermuziek-
werk staan ook de beroemde ‘Vier seizoenen’ op het programma. 
Het Ensor Baroque speelt alles op historische instrumenten. 
Kaarten kosten 12 euro (met receptie 15 euro), voor 60+ is dat 10 euro (of 13 euro) 
en voor jongeren onder de 26 jaar slechts 5 euro. 
Een organisatie van de Werkgroep Festival van Vlaanderen Brakel en de bib, met de 
steun van het Gemeentebestuur en de volgende sponsors: Culturele Raad Brakel, 
Opel Vande Putte en Farys. n
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Speelpleinwerking 
t Deze zomer organiseerden jeugdhuis Alfa 
en gemeente Brakel voor het eerst twee 
weken speelpleinwerking.
Het speelplein werkte elke week met een 
thema. Daaruit ontstonden verschillende 
activiteiten. De eerste week was het thema 
fantasie. De kinderen kropen in de huid van 
vikingen, prinsen en prinsessen. 
De tweede week stond in het teken van 
Disney. Toen werd de vlag van het beest 
veroverd, het tapijt van Aladdin gevonden 
en een Hawaïaans feest georganiseerd. 
Er werd gekookt, geknutseld, gedanst, 
gevoetbald, maar vooral goed gespeeld!

Elke vrijdagnamiddag werd de week afgeslo-
ten met een toonmoment voor de ouders. 
De kinderen staken zelf een dansje in elkaar, 
speelden toneel of deden een heuse solo-
act. Op die manier toonden ze hun talenten 
aan de ouders. Daar draait het speelplein 
rond: de talenten en interesses van kinderen 
ontdekken en tot uiting laten komen. De 
animatoren worden daartoe opgeleid en zijn 
geweldig goed in plezier maken.

Animatoren zijn daarnaast creatief, verant-
woordelijk, gemotiveerd, actief, enthousiast 
en nog zoveel meer. Zij zorgen ervoor dat 
kinderen op het speelplein een onvergetelijk 
toffe tijd beleven. 
Zin om deel uit te maken van het topteam 
animatoren? Wij zijn steeds op zoek naar 
enthousiaste en gemotiveerde animato-
ren die kinderen een fantastische vakantie 
bezorgen. n

i  Like en volg ons alvast op Facebook en 
Instagram of neem een kijkje op 
https://www.jhalfa.be/speelplein-brakel 

Dag van de jeugdbeweging
t Op vrijdag 18 oktober 2019 kan je de jeugdraad terugvinden 
op het Marktplein van Brakel. Smul mee van het gratis ontbijt 
met chocoladekoeken, donuts en chocolademelk! 
Vergeet je uniform niet aan te trekken van je superleuke 
jeugdbeweging / -vereniging.

Place to be: Marktplein Brakel -  7 tot 8.30 uur. n

i  adviesraden@brakel.be  - 055 43 17 64

Komst van de Sint
t We zijn er vroeg bij... maar noteer alvast 
zaterdag 30 november 2019 in je agenda want dan 
komen de sint en zijn pieten terug langs in Brakel.

Op zaterdag 30 november 2019 - 14 - 17 uur
in Polyvalente zaal sporthal De Rijdt
Jagersstraat 64 - Brakel n

i  Volgt later via Facebook
adviesraden@brakel.be 
055 43 17 64

VAN DEDAG

JEUGDBEWEGING

18 OKTOBER 2019

V.U. Erwin Cools, 2000 Antwerpen • foto Jan Van BostraetenBEKIJK DE ACTIES IN JE BUURT OP WWW.DAGVANDEJEUGDBEWEGING.BE

VRIJDAG

18
Oktober

ZATERDAG

30
November



9  |  JEUGD

Voor- en 
naschools
€ 0,80 per 
begonnen 

half uur

Begeleiding
van en naar
activiteiten

andere
gemeentelijke

diensten

vanaf 6.30 uur
ochtendopvang
ontbijt en rustig 
wakker worden 

mogelijk

Avondopvang
tot 18.30 uur

Gratis vieruurtje
en huiswerk
begeleiding

Themavakanties
van 7 tot 18 uur
met uitstappen,

sport, spel...

Eén 
gediplomeerd 

begeleider
per 14 

kinderen

Opvang op 
pedagogische 
studiedagen

Gratis 
busvervoer 

naar alle 
Brakelse 
scholen

Schoolvrije- en 
vakantiedagen

max € 8,93

Controle
Kind & Gezin

Van 2,5 jaar
tot 6e leerjaar

-
Fiscaal attest

Online 
reserveren 

vakanties via 
ouderportaal 

Tjek

Gemeentelijk 
Initiatief 

Buitenschoolse 
Kinderopvang

Het narrenschip

i   
Coördinator: Annick Depraetere

Adres: Jagersstraat 64, 9660 Brakel
Tel. 055 42 84 53

kinderopvang@brakel.be
www.brakel.be/ik-woon-in-brakel/kinderopvang/



10  |  MIDDENSTAND

13-10-’19

11-18u

Brakel
OnderneemtOnderneemtBrakel

Middenstandsraa
d

Brakel

GEMEENTE • OCMW

GEMEENTE • OCMW

Een initiatief van de gemeente Brakel in samenwerking met de Middenstandsraad Brakel

ZONDAG

13
Oktober

Biezebaaze
om 17.30u markt brakel
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Braderie – Opendeur
De handelszaken openen hun deuren tijdens Brakel oktobert. 
Volgende straten zijn afgesloten voor braderie en rommelmarkt: Stationsstraat,
Neerstraat, Hoogstraat, Marktplein, Kasteelstraat en Wielendaalstraat.
Voorlopige deelnemers: 
Advocaat Karo De Jonge • Alice-Francka • Anneleen's Healthy Choice • Bakkerij Nick • Belfius 
Bloembinderij Ixora • Bs-details • Café Bij Jo • Carlon • Café Taverne Ceres • Crelan Brakel D’Haeyer 
d'Oesterbar • Excellent De Temmerman • Grafisch Atelier Surdiacourt • Grill District 
Hair & body care Ellen • Herluc • Het Leerrijk • ING Brakel • Irmana • K-Line • Jong VLD Brakel-Lierde 
Juwelier Van Den Bossche • Kasserolle • Kinderschoenen Gabriëlle • Kints Messalina, hobbyartikelen 
Leonidas Brakel • L-Solar • Lupo Store • Mystique • Marktzicht • Naaister Vlaamse Ardennen 
Optiek Fleurinck • Paella Diaz • Paris Royal • Partysfeer • Pearl Opticiens • Rebotec Security 
Reclamebureau Grafical • Roodrok en Lepelman • SecrEls lingerie • Sleutel Assistance 
Standaard Boekhandel • Sunlounge • Tapico • Time 2 eat • The Phlox • ’t Schotelken 
't Kruimelke • Victoria juwelen • ...

i   Kimberley Vanlierde - adviesraden@brakel.be - 055 43 17 64 

13-10-’19

11-18u

Beiaardconcert
van 11.30 tot 12 uur:
Wasteels-Beiaard Sint Pieterskerk
Beiaardier: Dominique Wybraeke

Dag van de smaak:  
van 12 tot 14 uur:
(OPGELET UURVERANDERING)
Thema: Smaken & Kleuren 
Proevertjes bereid door Kookclub 
Parfait uit Parike in organisatie 
van Toerisme Brakel. 
Met muziekbandje "Uit de klakke" 
dat een gezellige sfeer creëert op 
het Marktplein.

11.11.11-actie
Changemakers!– Dit jaar gaan we 
met de campagne naar het hart van 
11.11.11: we zetten changemakers 
wereldwijd op een voetstuk. Door 
hoopvolle verhalen, straffe acties en 
scherpe inhoud. Waarom? Omdat ze 
meer dan ooit onder druk staan en 
meer dan ooit nodig zijn om veran-
dering te brengen.

Rommelmarkt
Schrijf je in op www.brakel.be, deel-
name is gratis. Auto mag niet bij de 
stand blijven staan (er is wel par-
keergelegenheid), keuze tussen 3 of 
6 meter. Verkoop van etenswaren op 
de rommelmarkt is niet toegelaten.  
   

Straatanimatie 
Goe Beezig en de Brakelse reuzen
Ballonclown Cobe + goocheltrucs, 
Camera Obscura
Wie weet kom je wel een superheld 
of prinses tegen?
Flashmob – dansclub Enjoy

Wedstrijd
5 bonnen van €50 te winnen! 
Bij aankopen tijdens het opendeur-
weekend krijg je de kans om een 
wedstrijdformulier in te vullen. 
Winnaars worden bekend gemaakt 
om 17 uur.

Politie Brakel
Diefstalpreventie - Fietsgravering
Beroepenvoorlichter

Speeldorp
Springkastelen, volksspelen, 
grime, glittertattoo, tekentafel, 
enzovoort.

Optreden
van 17.30 tot 19 uur:
Bieze Baaze, een band die je live 
moet gezien hebben. Stevige 
rocksongs naast meeslepende 
ballads, rechttoe rechtaan gebeuk 
naast fijn geslepen zanglijnen.
Gekend van Loetsebollekezoetse

Grote boekenverkoop
Bibliotheek Brakel van 10 tot 12 uur 
– De opbrengst gaat integraal naar 
het goede doel!

Gezellige terrasjes
Op en rond het Marktplein.
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 Energie-e�  ciënt 
verwarmen met gas? 
Een slimme energiekeuze!

gas.be

Schrijf je snel in op benoverenmetgas.be

Ontdek het op de infosessie 
in Sporthal ‘De Rijdt’ te Brakel 

op woensdag 16.10 om 19u. 

Tot
€�700

 cashback!*

*�Tijdens de infosessies geniet u van een exclusieve korting op de aankoop en installatie, uitgevoerd door een erkend vakman, van een nieuw 
verwarmingstoestel op gas waardoor uw investering extra voordelig wordt. Vraag uw voordeelcheque aan tijdens één van onze infosessies.

 Energie-e�  ciënt 
verwarmen met gas? 
Een slimme energiekeuze!

gas.be

Schrijf je snel in op benoverenmetgas.be

Ontdek het op de infosessie 
in Sporthal ‘De Rijdt’ te Brakel 

op woensdag 16.10 om 19u. 

Tot
€�700

 cashback!*

*�Tijdens de infosessies geniet u van een exclusieve korting op de aankoop en installatie, uitgevoerd door een erkend vakman, van een nieuw 
verwarmingstoestel op gas waardoor uw investering extra voordelig wordt. Vraag uw voordeelcheque aan tijdens één van onze infosessies.

 Energie-e�  ciënt 
verwarmen met gas? 
Een slimme energiekeuze!

gas.be

Schrijf je snel in op benoverenmetgas.be

Ontdek het op de infosessie 
in Sporthal ‘De Rijdt’ te Brakel 

op woensdag 16.10 om 19u. 

Tot
€�700

 cashback!*

*�Tijdens de infosessies geniet u van een exclusieve korting op de aankoop en installatie, uitgevoerd door een erkend vakman, van een nieuw 
verwarmingstoestel op gas waardoor uw investering extra voordelig wordt. Vraag uw voordeelcheque aan tijdens één van onze infosessies.



Herfstwandeling 
in Nederbrakel
t Traditiegetrouw organiseert de sportraad in 
samenwerking met de sportdienst een jaarlijkse 
herfstwandeling. Op zondag 6 oktober 2019 
is Nederbrakel aan de beurt. De afstand bedraagt 
ongeveer 10 kilometer.
Start om 14 uur op de parking van sporthal De Rijdt. 
Deelname is gratis. Inschrijven op voorhand hoeft 
niet te gebeuren. Na de wandeling wordt een 
drankje aangeboden.  n

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

G-Sportnamiddag 
t Op woensdag 9 oktober 2019 organiseert de 
Brakelse sportdienst in samenwerking met de sport-
raad voor de zevende maal een G-sportnamiddag 
waarin naast sporten genieten het belangrijkste is. 
Deze sportdag is volledig gratis. Inschrijven kan, 
uiterlijk tot vrijdag 27 september 2019, door het 
inschrijvingsformulier persoonlijk af te geven op 
de gemeentelijke sportdienst (sporthal De Rijdt - 
Jagersstraat 64a, 9660 Brakel) of te mailen naar 
ben.devlieger@brakel.be.

Voor wie is deze sportdag precies bedoeld? 
Personen met een motorische, visuele, auditieve 
en licht tot matige verstandelijke handicap. n

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

Bewegen Op Verwijzing in Brakel
t Wil jij opnieuw het plezier van bewegen en van een fit gevoel ervaren? 
Dat kan met Bewegen Op Verwijzing. Brakel heeft een nieuwe beweegcoach, Anaïs Speltincx. 
Zij gaat samen met jou op zoek naar eenvoudige en leuke manieren om van beweging 
opnieuw een dagelijks plezier te maken. Dicht bij huis en op jouw eigen tempo.

Maak snel een afspraak via brakel@bewegenopverwijzing.be of via de link 
https://www.gezondleven.be/projecten/bewegen-op-verwijzing/bov-coaches/anaïs-speltincx. 
Je kan haar ook bereiken op 0497 26 05 52.
 

Om gebruik te kunnen maken van deze dienstverlening 
heb je een verwijsbrief van je huisarts nodig.
Deze is helemaal op de hoogte van dit initiatief. n

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

13  |  SPORT
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BELANGRIJK BERICHT
Snoeien 
van beplanting
t De eigenaars of gebruikers van een eigendom 
moeten ervoor zorgen dat de op deze eigendom 
groeiende planten of bomen zodanig gesnoeid 
worden dat geen enkele tak ervan:
1° op minder dan 4,5m van de grond boven de rijweg 
hangt,
2° op minder dan 2,5m van de grond boven de gelijk-
grondse berm of boven het voetpad hangt.

De eigenaars of gebruikers van een eigendom moeten 
ervoor zorgen dat de op deze eigendom groeiende 
planten of bomen voldoende gesnoeid worden opdat 
deze het openbaar domein – en in het bijzonder voet-
paden – niet overwoekeren.
Hagen, groenstroken en andere afsluitingen die de 
zichtbaarheid van de weggebruikers in bochten en op 
kruispunten kunnen belemmeren, mogen niet hoger 
zijn dan 75 cm en moeten gesnoeid worden tot op de 
rooilijn.
Het is niet toegelaten invasieve plantensoorten, die de 
biodiversiteit schade toebrengen, in de natuur te ver-
spreiden. Als iemand deze bepaling niet naleeft, kan de 
burgemeester ambtshalve en op kosten van de over-
treder deze invasieve planten laten verwijderen.
Algemeen politiereglement van de gemeenten 
van de politiezone Brakel – Horebeke – Zwalm – 
Maarkedal - Gemeenteraad 5 december 2016. n

i  milieu@brakel.be - 055 43 17 60

Hondenpoep
t Op de voetpaden en op gemeentelijke grasperken 
(onder andere in de Rijdtmeersen en op het perk in de 
Spoorwegstraat) worden voetgangers en rolstoelge-
bruikers regelmatig geconfronteerd met hondenpoep. 

Niemand vindt het leuk om te wandelen op door hon-
denpoep ontsierde en bevuilde openbare plaatsen. 
Hondendrollen zijn niet enkel onaangenaam, maar kun-
nen ook de gezondheid van de huisdieren en de bevol-
king in gevaar brengen. 

Daarom dient elk baasje zijn verantwoordelijkheid op te 
nemen. Het is immers verboden om uitwerpselen
van jouw hond achter te laten op openbare plaatsen. 
Wanneer je je met je hond of een ander huisdier op 
openbare plaatsen begeeft, dien je in het bezit te zijn van 
een recipiënt of een ander middel waarmee je de uitwerp-
selen van het dier kan verwijderen. 
Je bent verplicht het vuilnis te verwijderen en de bevuilde 
plaats te reinigen. Visueel gehandicapten en andere min-
dervaliden met een geleidehond worden vrijgesteld van 
deze bepalingen. 

Overtredingen van deze bepalingen kunnen bestraft wor-
den met een Gemeentelijke Administratieve Sanctie van 
ten hoogste 250 euro. n

i  milieu@brakel.be - 055 43 17 60

VUI190_A4landscape_hondenpoep+Kortenberg_01.indd   1 31/07/2017   13:49
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Kerstboom 
gezocht!

t Het gemeentebestuur van Brakel 
doet een oproep aan haar inwoners 
om naar jaarlijkse gewoonte een kerst-
boom aangeboden te krijgen. De kerst-
boom zal tijdens de eindejaarsperiode 
op het Marktplein staan.
De kerstboom (picea abies of abies 
nordmanniana) moet voldoende 
groot zijn (10 – 15 m) en mooi egaal 
gevormd.
De boom moet ook gemakkelijk te vel-
len zijn. Het gemeentebestuur zorgt 
voor het vellen en het transport.

Heb jij zo een kerstboom in je tuin 
staan? Neem dan contact op met de 
gemeentelijke milieudienst vóór 31 
oktober 2019. n

i  milieu@brakel.be - 055 43 17 60

Ondergrondse glasbollen 
t Er zijn vijf bijkomende ondergrondse glasbollen geplaatst in Brakel. 
Na het proefproject in de Theo Brakelsstraat kregen nu ook de 
volgende plaatsen een nieuwe ondergrondse glasbol: 

• Teirlinckstraat 
(ter vervanging van de glasbol in de St. Ursmarsstraat)
• H. De Coenestraat 
(ter vervanging van de glasbol in de Driehoekstraat)
• Dr. De Drijverestraat 
(zelfde locatie) 
• St. Pieterswijk 
(ter vervanging van de glasbol Rondplein) 
• Dam 
(zelfde locatie)

Het glas volgens kleur in een glasbol steken. 
Hou de glasbollen proper aub! 

Glas, dozen of afval achterlaten 
= sluikstorten 

= tot 250 euro boete! 

Respecteer de rust van de buren! Gebruik de 
glasbollen enkel tussen 8 en 20 u. n

i  milieu@brakel.be - 055 43 17 60
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Streekmotor23 gaat weer van start
indiening nieuwe projecten tot en met 18 november 2019

t Heb jij of heeft jouw vereniging een projectidee voor je buurt en wil je 
de uitdaging aangaan om hiervoor een crowdfundingcampagne te voe-
ren? Dan is Streekmotor23 misschien iets voor jou. Streekmotor23 steunt 
sociale en groene initiatieven in Zuid-Oost-Vlaanderen die inzetten op de 
omgeving en het welzijn van inwoners bevorderen. De projecten doorlo-
pen eerst zelf een crowdfundingcampagne en Streekmotor23 verdubbelt 
het opgehaalde bedrag tot 5.000 euro. 
Op die manier werden van 2017 tot 2019 al 18 concrete projecten moge-
lijk gemaakt. Dit najaar selecteert Streekmotor23 nieuwe projecten. Tot en 
met 18 november kan je je projectidee indienen. n

 i  Meer informatie en projectvoorbeelden op www.streekmotor23.be of via info@streekmotor23.be. Op 9 oktober om 
20 uur in Ronse (Veemarkt 27) is er een info-avond over deze projectoproep. Inschrijven kan via info@streekmotor23.be.

16  |  ALLERLEI
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Computerkliniek
Kleine computerproblemen met je laptop, smartphone of iPad? 
Een computerexpert helpt je verder in de computerkliniek.
Telkens elke zaterdag tussen 10 en 12 uur in de leeszaal van de bibliotheek
Datums: 19 oktober, 16 november en 14 december
Gratis reserveren via 055 43 17 64 - adviesraden@brakel.be

Wandelen en fietsen
Senioren die veel stappen gaan er lichamelijk en mentaal fel op vooruit. 
Daarom organiseert de seniorenraad al jaren elke maand fiets- en wandeltochten 
op donderdag. In het najaar staan nog volgende tochten gepland: 
Wandelingen: 12 september (kerk Michelbeke), 10 oktober (kerk Parike) en 
7 november (sporthal De Rijdt) 2019.
Fietstochten: 26 september en 24 oktober 2019.

14-daagse van de senioren
In het kader van de veertiendaagse van de senioren organiseert de Seniorenraad voor de 17de keer, in de tweede 
helft van november 2019, volgende activiteiten:

I. Voor de inwoners van het woonzorgcentrum:
• Op dinsdag 12 november 2019 in woonzorgcentrum ‘t Neerhof
• Op dinsdag 19 november 2019 in woonzorgcentrum Najaarszon
• Op donderdag 21 november 2019 in Sint-Franciscustehuis
Telkens om 14 uur. De inwoners zullen er gedurende twee uren worden vermaakt door Johan Linthout en 
Christa Chevalier met muziek en zang.

II. Voor alle senioren van Brakel:
OP VRIJDAG 15 NOVEMBER 2019 OM 14 UUR:
Na een succesvol jaar met fiets- en wandeltochten, petanque, turnen, aerobic, … sluiten we de veertiendaagse af 
met een gezellige namiddag in feestcomplex Europa, Steenweg 18, Parike. Zoals de vorige jaren zal Big Boss Dany 
op zijn gekende manier muziek, zang en dans brengen uit vroegere jaren. Nostalgie gegarandeerd!
Tijdens de pauze wordt u gratis een lekkere kop koffie en mattentaart aangeboden door de Seniorenraad.
We verwachten u talrijk, nog talrijker dan vorige jaren. Gelieve in te schrijven met onderstaande strook.

INSCHRIJVINGSSTROOK:

………………………………………………………………………………….zal deelnemen, 

op vrijdag 15 november 2019 om 14 uur aan de animatienamiddag in Feestcomplex Europa 

met …… personen.

 i  Dienst Toerisme - 055 43 17 64 - adviesraden@brakel.be

!



Het echtpaar 
Vande Vijver - Goedertier 

Het echtpaar 
Prieëls - Vandendooren

Het echtpaar 
Broodcoorens - Gabriëls

Het echtpaar 
Brusselman - Coesens 

Het echtpaar 
Verbeurgt - Limpens

Het echtpaar 
Marroyen - Mincke
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50
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Het echtpaar 
Romeyns - De Roe

Het echtpaar 
Dedapper - Hiel

Het echtpaar 
Van den Berghe - Pollez

Het echtpaar 
Poppe - Maegerman

Het echtpaar 
Backaert - Crucke

100 jaar!
Elza Leroy

50

50

50

50

50

100
jaar



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

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

Delphine Bogaert - Kasteeldreef 3 - delphine_bogaert@outlook.com - 0499 11 13 65  |  Open Vld
Franky Bogaert - Heksteelstraat 4 - franky.bogaert2@telenet.be - 0495 26 67 61  |  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
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

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

CONTACT
GEMEENTERAADSLEDEN
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GEMEENTE • OCMW

GEMEENTE • OCMW
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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

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 van 16 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
Marktplein 1- 9660 Brakel - 0499 57 84 90
elsie.vandenhaezevelde@zov.be
www.zov.be

BIJZONDERE SLUITINGSDAGEN 
VAN HET CONTAINERPARK

Vrijdag 1 november 2019  - Allerheiligen
Zaterdag 2 november 2019 - Allerzielen

Vrijdag 15 november 2019 - Feest v.d. Dynastie

CONTACT

NIEUW ADRES!
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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 van 16 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
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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

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

Milieu
Sandy Casieris - Milieuambtenaar 
sandy.casieris@brakel.be
Jonathan Verspeeten - Adm. medewerker 
055 43 17 60 - jonathan.verspeeten@brakel.be

Burgerzaken
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

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

GEMEENTE • OCMW

GEMEENTE • OCMW

CONTACTGESLOTEN OP:

Vrijdag 1 november 2019 
Allerheiligen

Maandag 11 november 2019
 Wapenstilstand

Vrijdag 15 november 2019
Feest van de Dynastie
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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

Wedstrijdvraag

 

Verstuur je antwoord voor 30 november 2019 naar de 
toeristische dienst - Marktplein 1 - 9660 Brakel of via 

toerisme@brakel.be en win misschien een prachtige prijs.

De winnaars van vorige keer zijn Emma en Laura Van Twembeke 
(Het juiste antwoord was: het gemeentelijk medisch-historisch 

Triveriusmuseum in de Kasteelstraat in Nederbrakel).

Waar in Brakel werd deze foto genomen?

ook paalnummer of huisnummer
dichtstbijzijnde woning doorgeven.

Kandidaat-standhouders kunnen zich
melden via de inschrijvingsbundel 2019.
Deze bundel is samen met het 
inschrijvingsformulier terug te vinden 
op de gemeentelijke  website www.brakel.be
HET GEMEENTEBESTUUR VAN BRAKEL 
STELT DE TENTJES GRATIS TER BESCHIKKING…
SNEL ZIJN IS DUS DE BOODSCHAP!

Kerstmarkt 
ZONDAG 22 DECEMBER 2019

INSCHRIJVING


