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Eerste Vlaams Ardense
langspeler is een feit!
t Drie jaar na het eerste geschreven woord heeft regisseur Nicolaas Rahoens er terug een langspeler bij: Adam

& Eva. Een volksfilm waar drama, romantiek en vooral humor de belangrijkste ingrediënten zijn.
Maar Adam & Eva is niet zomaar een
film waarvan er twaalf zijn in een
dozijn. Adam & Eva is een sociaalcultureel project met als doel mensen samen te brengen en vooral
de pracht en praal van de Vlaamse
Ardennen onder de aandacht te
brengen. En daar zal Brakel niet in
ontbreken! Niet alleen verschillende
locaties komen uit Brakel, in de film
zal je ook menige bijrollen, figuranten én zelfs de twee hoofdrollen uit
de film (Peggy Schepens en Marijn
Devalck) ingevuld zien door mensen
uit jouw gemeente. Verras jezelf op
zaterdag 18, zondag 19, zaterdag
25 of zondag 26 april 2020 in de
tot cinema omgetoverde zaal De
Rijdt, en reserveer tijdig je tickets
op www.adamenevadefilm.be. In
naam van het Adam & Eva-team en
de ‘Ambassadeur van de Vlaamse
Ardennen’ Marijn Devalck, heten we
jullie van harte welkom!

Marijn: Iedereen kent mij van F.C.
De Kampioenen, maar in sé ben ik
een drama-acteur van opleiding. Ik
ben dan ook heel dankbaar dat ik dit
mysterieuze personage, vol drama
en intieme humor, mag vertolken. En
dan nog eens in mijn eigen geliefde

streek! Ik hoop van harte voor
Nicolaas dat het een succes wordt.
Dergelijke projecten krijgen spijtig
genoeg niet veel kansen meer van
de overheid. Maar we laten ons niet
doen en maken samen een vuist.
Komen kijken is de boodschap!
Peggy: Ik heb elke acteervezel in mijn
lijf aangesproken om deze rol van
Eva zo goed mogelijk te vertolken. Ik
ben razend benieuwd naar het resultaat! Nicolaas wil nog geen enkel
beeld lossen tot aan de première.
We moeten het stellen met de trailer.
Maar los van het resultaat, heb ik mij
op alle draaidagen kostelijk geamuseerd! Als de film evengoed is als de
sfeer op de set, dan wordt dit ongetwijfeld een kaskraker! Daar steek ik
mijn hand voor in het vuur.

Bob: Nee hoor, voor mij niks ‘bang
afwachten’. Ik weet wat Nicolaas in
zijn mars heeft. Hij weet als geen
ander hoe een ganse ploeg te motiveren en het beste uit iedereen te
halen. Ik heb geen seconde getwijfeld toen hij me vroeg om de hoofdrol te vertolken. Zelfs zonder het
script te lezen! Ik baseer mij volledig
op Nicolaas’ vroeger werk. Stuk voor
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stuk meesterwerken. Adam & Eva
wordt een topfilm. En daar steek ook
ik mijn hand voor in het vuur.

Nicolaas: Het was me een eer om
met acteurs van dergelijk kaliber
samen te werken. Ik kan alleen maar
hopen dat ik hun prestaties evenaar
in het monteren van de film. Zelf kan
ik niet beoordelen of de film goed
is. Ik heb het script geschreven, de
film geregisseerd en dan nog eens
gemonteerd. Ik heb elk beeld wel
tien keer gewikt en gewogen. Als je
een grap tien keer na elkaar hoort,
dan is de humor eruit, als je begrijpt
wat ik bedoel. Ik ben dus even
benieuwd als Peggy maar dan vooral
naar hoe de film zal ontvangen worden. Zal elke grap, elke emotie die
ik wilde overbrengen in de film ook
zo binnenkomen bij het publiek? En
ja, Bob, het is mogelijk dat het een
succes wordt, maar ik ga er in ieder
geval mijn handen niet voor in het
vuur steken. Haha! n
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Erfgoeddag 2020:
thema: De nacht
t “Mijnwerkers – De mannen van de nacht”

Gemeentelijk Medisch-historisch Museum,
Kasteelstraat 43.
De toegang tot de tentoonstelling en het museum is gratis.
Tijdens de week is de tentoonstelling te bezoeken door
scholen, na reservatie.
In de 19de eeuw was het armoede troef in onze streek. Er
was geen industrie en enkel als landbouwwerkman konden
arbeiders wat geld verdienen. Velen trokken naar Frankrijk
om er van de lente tot de herfst op de grote boerderijen
te werken. De wintermaanden bleven moeilijk want het
inkomen viel dan weg. Men probeerde dat te overbruggen
als wever, klompenmaker, mandenmaker, enz. Toen, op het
einde van de 19de eeuw, de Henegouwse mijnen arbeiders
nodig hadden voor het zware werk diep onder de grond,
trokken velen tijdens de wintermaanden naar het zuiden.
De harde werkers werden er gegeerd en ze brachten een,
voor die tijd, mooi salaris naar huis evenals een voorraad
steenkool.
Aanvankelijk moest men te voet naar Lierde om de trein
te nemen, maar in 1884 reed de eerste trein door Brakel.
In overvolle mijnwerkerstreinen trokken zeer velen naar de
Borinage. Door de combinatie van het seizoenwerk in de
zomer en het winterwerk in de mijn, konden de mijnwerkers hun gezondheid op peil houden. Toen, na de Eerste
Wereldoorlog, die combinatie niet meer mogelijk was door
de opkomst van de sociale zekerheid, begonnen de zware
gezondheidsproblemen.

Het is een organisatie van de Culturele Raad Brakel,
werkgroep Open Monumenten.

i

toerisme@brakel.be - 055 43 17 63

De tentoonstelling evoceert het zware, gevaarlijke werk
in de mijn, de opleiding in de Brakelse mijnschool, de
gevreesde longziekten, het medisch onderzoek en de
medicatie. Er wordt ook aandacht besteed aan het sociale
leven, het syndicalisme en de verering van de H. Barbara.
Het noeste werk van de mijnwerkers, ten koste van hun
eigen gezondheid, heeft in belangrijke mate bijgedragen
tot de ontwikkeling van onze streek. n
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Jeugdboekenmaand
Tijdens de jeugdboekenmaand hebben we het over kunst. Over hoe kunst je fantasie en verbeelding triggert.
Over hoe je kijkt, luistert en voelt of zelf iets uitdrukt... Kunst gaat over veel meer dan alleen maar mooie dingen.
t
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Op zaterdag 21 maart is er om 11u
‘Miro de museummuis’.
Miro nodigt je uit op een bijzondere
theatervoorstelling met heel ongewone kunstwerken op kinderhoogte.
Met liedjes, muziekjes en verrassende
verhalen achter de verbazende kunst.
Een voorstelling van Theater Spoor 6.
Voor kinderen van 3 tot 10 jaar.

Op woensdagnamiddag 11 maart, om
14u, is er een kunstige workshop met
kunstjuf Virginie voor kinderen van
3de kleuterklas en 1ste graad.

Op woensdagnamiddag 25 maart, om
14u, zijn kinderen vanaf 9 jaar welkom
voor de workshop digitale kunst 'Live
video art'. Stap per stap geef je vorm
aan een mysterieuze audiovisuele
show vol kleuren en silhouetten.

In de bib kan in klasverband worden deelgenomen aan het bibspel, een speelse introductie. Er is ook een wedstrijd: elke
klas kan een eigen kunstwerk maken en een kunstige workshop in de wacht slepen. Het publiek kan mee stemmen voor
het mooiste kunstwerk! En natuurlijk is er de jaarlijkse leeswedstrijd voor iedereen. Lees en win!
Alle activiteiten zijn gratis maar vooraf inschrijven is nodig. n

De bib maakt je mediawijzer
t

Online bankieren en betalen zonder kaart?
Het gebeurt meer en meer: bankverrichtingen met de computer,
betalen met de smartphone... Maar hoe zit dat nu precies en hoe
veilig is het allemaal? Je leert er alles over tijdens de voordracht op
dinsdag 26 maart, om 13u30.
Itsme en Payconiq helemaal onder de knie krijgen?
Om je makkelijk te identificeren werd de app Itsme ontwikkeld.
Je komt die mogelijkheid steeds vaker tegen. Maar hoe werkt het precies? In veel winkels,
bij de gemeente, in de bib... kan je met Payconiq betalen. Nog onbekend? Neem deel aan
de praktische workshop op donderdag 30 april, om 13u30.
Opgepast: deelnemers moeten zeker hun smartphone, identiteitskaart en bijhorende pincode meebrengen.
Twee activiteiten i.s.m. Seniornet Vlaanderen. Gratis maar zeker vooraf reserveren. n

i

en inschrijvingen bibliotheek@brakel.be/agenda - 055 42 12 45
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26
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Dankjewel beste bibgebruiker
Jullie waren in 2019 met bijna 4.000 die actief gebruik maakten van de bib. Samen zorgden
jullie voor bijna 138.000 ontleningen en verlengingen. Jullie namen samen in totaal voor
maar liefst 1776 keer deel aan activiteiten van de bib. Fijn dat jullie van de bib een zinvolle
ontmoetingsplaats blijven maken! n
t

Boeiende auteurs
en sprekers in de bib
8

2

t Auteur en documentairemaker Bert Govaerts geeft
een voordracht over de rol van minister Albert De
Vleeschauwer (Nederbrakel 1897 – Kortenberg 1971) tijdens Wereldoorlog II op vrijdag 3 april om 20u.
Een activiteit van de Geschied- en Heemkundige Kring
Triverius i.s.m. de bib.
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Muziek in de bib

Ludo De Brabander, woordvoerder van Vrede vzw en
journalist, reisde naar Noord-Syrië en was er getuige van
een experiment in radicale democratie: een utopie of
gewoon mogelijk? Als kenner van de Koerdische kwestie
biedt hij inzicht in het kluwen van de strijd in Turkije,
Syrië en Irak. Zijn voordracht ‘Het Koerdisch Utopia’ gaat
door op donderdag 23 april, om 20u.
I.s.m. het Koerdisch Instituut

Tijdens het voorjaar kan je van drie concerten
genieten in de bib.

t

Op zondag 8 maart, om 11u30, bijt het ensemble
‘Some Folks’ de spits af. De driekoppige band brengt
Americana & roots en eigen nummers. Pierre Driesman,
Pato Van Hecke en Marie-Paule Scullier zingen en bespelen niet alleen gitaar, mandoline en harmonica maar ook
berimbau en kalebas.

Jo Claes is niet alleen de auteur van de bekende en
geliefde reeks misdaadverhalen rond inspecteur Thomas
Berg maar ook van ander literair werk en non-fictieboeken rond mythologie, hagiografie en iconografie. Hij
komt naar de bib op donderdag 28 mei, om 20u. n

Op donderdag 2 april, om 20u, is het duo ‘Billy &
Bloomfish’ te gast in de bib. Kathleen Vandenhoudt
en Pascale Michiels brengen muziek van hun jongste
cd ‘Happy Incomplete’. Een meervoud van stemmen
en eigenwijs gitaarspel in een muzikaal universum dat
blues, countryblues en folk raakt.
Op zondag 10 mei, om 11u30, staat Duo Adentro op
het podium. Adentro staat voor de verrassende ontmoeting van klassieke gitaar en piano. Een nieuwe en unieke
samenklank die luisteraars verwondert en binnenin raakt.
Saskia Van Herzeele en Maarten Vandenbemden zoeken
muzikale sprankels en delen die graag met hun publiek.

3

Alle concerten zijn gratis maar vooraf reserveren. n

i
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en inschrijvingen bibliotheek@brakel.be/agenda - 055 42 12 45
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Gemeente en OCMW Brakel
gaan over tot de aanwerving van:
Deskundige burgerzaken

contractueel – onbepaalde duur – niveau B1-B3 (2 vacatures)

Deskundige ICT - gegevensbescherming
contractueel – onbepaalde duur – niveau B1-B3

Administratief medewerker omgeving
contractueel – onbepaalde duur – niveau C1-C3

Deskundige omgeving

contractueel – onbepaalde duur – niveau B1-B3

Omgevingsambtenaar ruimtelijke ordening
contractueel – onbepaalde duur – niveau A1-A3

Deskundige woonbeleid

toezichthouder ruimtelijke ordening en milieu
contractueel – onbepaalde duur – niveau B1-B3

Toezichter openbaar domein

contractueel – onbepaalde duur – niveau C1-C3

Technisch medewerker openbare werken

contractueel – onbepaalde duur – niveau C1-C3 (3 vacatures)

Technisch medewerker garagist

contractueel – onbepaalde duur – niveau C1-C3

Technisch assistent openbare werken
contractueel – onbepaalde duur – niveau D1-D3

Toezichter sporthal

contractueel – onbepaalde duur – niveau D1-D3

Gemeenschapswacht

vaststeller
contractueel – onbepaalde duur – niveau C1-C3
Voor alle functies zal een wervingsreserve van 2 jaar worden aangelegd.

GEMEENTE • OCMW

Interesse in één van deze functies?
Het inschrijvingsformulier en informatie over de toelatingsvoorwaarden,
de functieomschrijvingen en de verdere procedure
vindt u in de informatiebrochure bij elke vacature op:
www.brakel.be > Werken en ondernemen in Brakel > Werken bij de gemeente
7 | ALLERLEI
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INSCHRIJVEN: VOOR 2 APRIL
VIA WWW.BRAKEL.BE
INFO: 055 43 17 64

RECREATIEDOMEIN
DE RIJDTMEERSEN
START 2-3 jaar: 10 UUR
START 4-12 jaar: 10.30 uur

MET GRIME - WARME CHOCOMELK
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Online inschrijven
sportkampen
zomervakantie 2020

Bewegen op
verwijzing
in Brakel
t De beste

manier om
iets gedaan
te krijgen
is gewoon
beginnen.

t De online inschrijvingen voor de sportkampen van de

zomervakantie starten vanaf zaterdag 21 maart 2020.
Volgende sportkampen zullen georganiseerd worden:
Week van maandag 6 juli t.e.m.
vrijdag 10 juli 2020:
kleutersportkamp (3-5 jaar),
tomtesteromsportkamp (6-12 jaar) en
paardensportkamp (8-14 jaar)

Week van maandag 17 augustus
t.e.m. vrijdag 21 augustus 2020:
kleutersportkamp (3-5 jaar),
atletiek-omnisportkamp (6-12 jaar) en
fietskamp (10-16 jaar)

Week van maandag 13 juli t.e.m.
vrijdag 17 juli 2020:
kleutersportkamp (3-5 jaar),
vechtsportmix (6-12 jaar) en
danskamp (6-14 jaar)

Week van maandag 24 augustus
t.e.m. vrijdag 28 augustus 2020:
tennis-omnisportkamp (6-12 jaar)
en paardensportkamp (8-14 jaar).

Week van maandag 10 augustus
t.e.m. vrijdag 14 augustus 2020:
kleutersportkamp (3-5 jaar),
‘Escape Room’ sportkamp (6-12 jaar)
en paardensportkamp (8-14 jaar)

i

Verdere informatie is terug te vinden
op de gemeentelijke website (www.
brakel.be > WONEN IN BRAKEL > Sport
> Sportkampen). n

Wil jij opnieuw het plezier
van bewegen en van een fit
gevoel ervaren?
Dat kan met Bewegen Op
Verwijzing. Onze coach, Anais
Speltincx (0497 26 05 52), 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/bovcoaches/anaïs-speltincx).
Wil je u graag laten begeleiden? Ga dan eerst eens langs
bij de huisarts voor een verwijsbrief. Op die manier heb je
recht op een terugbetaling.
#bewegenopverwijzing. n

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

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

Sport QUIZ
t Op vrijdag 3 april 2020 organiseert de sportraad in samenwerking met de gemeentelijke sportdienst voor de zestiende keer een
sportquiz met voorname gasten uit het wielermilieu (o.a. Roland
Liboton en Paul Herygers). De deelnemers (groepjes van max. 4 personen) kunnen reeds inschrijven vanaf woensdag 22 januari 2020.
Opgelet de plaatsen zijn beperkt, maximaal 60 ploegen toegelaten !

Waar?
Gemeentelijke sporthal ‘de Rijdt’, Jagersstraat 64A, 9660 Brakel.
Start? Om 20 uur.
Deelnameprijs? 15,00 euro per ploeg.
Inschrijvingsstrook bezorgen vóór 23 maart 2020
aan het loket van sporthal ‘de Rijdt’. n

13

WOENSDAG

i

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

Mei

G-sportnamiddag
t Op woensdag 13 mei 2020 organiseert de

Brakelse sportdienst in samenwerking met de
sportraad voor de achtste maal een G-sportnamiddag waarin naast sporten genieten het
belangrijkste is.
Deze sportdag is volledig GRATIS. Inschrijven
kan, uiterlijk tot vrijdag 1 mei 2020, door het
inschrijvingsformulier persoonlijk af te geven op
de gemeentelijke sportdienst (sporthal ‘de Rijdt Jagersstraat 64a te 9660 Brakel) of te mailen naar
ben.devlieger@brakel.be.
Voor wie is deze sportdag precies?
Personen met een motorische, visuele, auditieve
en licht tot matige verstandelijke handicap.
Verdere informatie is terug te vinden op
www.brakel.be > WONEN IN BRAKEL >
Sport > G-sport. n

i

ben.devlieger@brakel.be
055 42 31 98
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VANGACTIES ZWERFKATTEN
t Om paal en perk te stellen aan het groeiend aantal zwerfkatten in Brakel werd eind vorig jaar beslist om

in samenwerking met RATO vzw te starten met zwerfkattenacties.
Er zullen 2 reeksen vangnachten georganiseerd worden: 1 van 23 tot 26 maart 2020 en 1 in het najaar (data nog
vast te leggen).
Inwoners kunnen zwerkattenlocaties melden aan de gemeentelijke milieudienst. De naam, adres en het telefoonnummer van de persoon die de melding doet, wordt genoteerd.
De uiterlijke datum voor het doorgeven van locaties is 18 maart 2020.
Enkele dagen voor de vangnachten plaatsvinden worden deze personen gecontacteerd door de medewerkers van
RATO vzw zodat een duidelijk beeld wordt bekomen over welke katten het gaat.
Hou zeker rekening met volgende punten:
• Aan de eigenaars van huiskatten wordt gevraagd om op de vangdagen ofwel de kat een halsbandje om te doen
zodat er duidelijk verschil is ten opzichte van een zwerfkat, ofwel de huiskat binnen te houden. Katten die een
bandje dragen worden onmiddellijk vrijgelaten door de RATO-medewerker.
• Wij verwijzen ook naar:
- de wetgeving vanaf 1 november 2017 houdende identificatie en registratie
- de wetgeving vanaf 1 april 2018 houdende castratie en sterilisatie
• Meer informatie hieromtrent kan je vinden via www.vlaanderen.be/castratie-identificatie-en-registratie-van-katten
• Gelieve op de vangdagen de zwerfkatten geen eten te geven aangezien het vangen gebeurt in speciale bakken
met lokvoer.
• Enkel de behandeling van zwerfkatten, die gebracht worden door RATO vzw, zal gefinancierd worden door de
gemeente. Als je zelf zwerfkatten vangt en rechtstreeks naar de dierenarts brengt, zal de gemeente niet instaan
voor de kosten. n

i
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milieu@brakel.be - 055 43 17 60

DOE MEE AAN DE WEEK VAN DE KORTE KETEN EN ZET JE PRODUCTEN IN DE KIJKER
Van 6 juni tot en met 14 juni 2020 organiseren de Vlaamse Provincies, samen met verschillende partners, de 3e editie
van de Week van de Korte Keten. De Week van de Korte Keten wil de consumenten laten kennismaken met het aanbod
lokale hoeve- en streekproducten. Ben je een producent uit de korte keten of een vereniging die graag de korte keten
onder de aandacht wil brengen tijdens de Week van de Korte Keten? Organiseer dan een leuke activiteit tijdens de
Week van de Korte Keten van 6 tot 14 juni 2020. Bezoekers laten proeven van je lekkere, verse producten in de
hoevewinkel en op streekmarkten, een fietstocht langs landbouwbedrijven of een kookworkshop met lokale producten.
Je kan vele kanten op. n
+ aanmelden via https://weekvandekorteketen.be/
t

i

De Milieuraad? Wat doet die?
t De Milieuraad is een adviesraad van
de gemeente Brakel voor alle zaken die
met natuur en milieu te maken hebben. Hij is samengesteld uit mensen
die beroepshalve of via een vereniging
bij het onderwerp betrokken zijn. In
de huidige milieuraad zitten vertegenwoordigers van de landbouwsector,
natuurverenigingen en een wandelvereniging, evenals enkele geïnteresseerde burgers met een bepaalde
expertise.

De milieuraad heeft twee taken.
Vooreerst geeft hij advies aan de

gemeenteraad wanneer deze een
vraag heeft i.v.m. een milieuaangelegenheid. Zo gaf de milieuraad onlangs
een advies over een buurtweg.
De milieuraad kan echter ook zelf initiatieven nemen en voorstellen voorleggen aan de gemeenteraad via de
milieuambtenaar, Sandy Casieris, of de
bevoegde schepen, Peter Vanderstuyf.
Zo kan de Milieuraad een invloed uitoefenen op de omgeving waarin we
leven en bijdragen tot het instandhouden of verbeteren van onze prachtige
Brakelse natuur.
| OCMW
| MILIEU
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De Milieuraad onderzoekt momenteel
de mogelijkheden om de openbare
groendienst te laten werken volgens
de principes van “Bye Bye Grass”
(http://byebyegrass.eu). Het doel van
‘Bye Bye Grass’ is om in de publieke
ruimte, en vervolgens hopelijk ook in
privé tuinen, de vele saaie grasperken
om te toveren in biodiverse landschappen. Dat wil zeggen dat vele plant- en
diersoorten er kunnen gedijen en tot
een goed natuurlijk evenwicht komen.
Het hoofd van de groendienst van
Aalst, die terzake heel wat ervaring
heeft en die van de Aalsterse stads-

Duurzamer Platteland
t Regionaal Landschap Vlaamse

Ardennen wilt met het project
Energiek Landschap Vlaamse
Ardennen de koppeling maken tussen twee doelstellingen voor een
duurzamer platteland.

Zo willen we een transitie of omschakeling maken naar een duurzaam
en hernieuwbaar energiesysteem.
Via mitigatie of het voorkomen van
klimaatverandering, willen we volop
inzetten op de verwezenlijking van
snipperketels in gemeenten uit ons
werkingsgebied. Deze installaties zullen gevoed worden met houtsnippers

afkomstig uit het beheer van knotbomen en houtkanten, kortweg houtige
biomassa, rechtstreeks afkomstig uit
het lokale landschap.
Aan de andere kant willen we investeren in het landschap. Door middel
van adaptatie of aanpassing bieden
we een antwoord op extreme weersomstandigheden en klimaatverandering. We zetten daarom volop in op
een efficiënt en cyclisch beheer van
bestaande kleine landschapselementen, meer specifiek op knotbomen en
houtkanten.
Werkwijze
Regionaal Landschap Vlaamse
Ardennen betrekt de gemeente Brakel
stap voor stap in een traject naar groene, hernieuwbare warmte uit lokale
houtige biomassa en geeft daarmee
uitvoering aan de klimaatambities van
het lokaal bestuur. Aan de hand van
een quick-scan trachten we zicht te
krijgen op het potentieel aan houtige

biomassa op het volledige grondgebied van Brakel. Deze kennis helpt ons
om een helder beeld te krijgen van het
aanbod aan houtsnippers en vormt de
basis om samen met de plaatselijke
actoren een lokale keten uit te bouwen.

Wil je graag meer te weten komen
over het project Energiek Landschap
Vlaamse Ardennen!? Surf dan naar
https://www.rlva.be/energiek-landschap-vlaamse-ardennen. n

i

milieu@brakel.be - 055 43 17 60

Kan hij iets voor ons betekenen?
parken pareltjes van topnatuur heeft
gemaakt, stelde onlangs dit project
voor aan de leden van de Milieuraad.
Ook andere onderwerpen van algemeen belang werden besproken in de
Milieuraad. Bijvoorbeeld hoe belangrijk
het is om goederen te hergebruiken
(kledij bv. zowel voor kinderen als voor
volwassenen). Men spreekt dan over
circulaire economie.
Een ander discussiepunt had
betrekking op alternatieve manieren om afvalwater te behandelen

(de Individuele Behandeling van
Afvalwater, de IBA’s).
Ook de mogelijkheden om een nieuw
bos aan te planten werden besproken.
Al deze initiatieven beogen een
gezonder leefmilieu voor mens en
natuur, en dat met het grootste respect voor de belangen van beide.
Heeft u ook een onderwerp dat u aan
de milieuraad wil voorleggen, dan kan
u een brief richten aan de Milieuraad
van Brakel (Marktplein 1, 9660 Brakel)
of een e-mail sturen naar de milieu13 | MILIEU

ambtenaar van Brakel (Sandy.Casieris@
brakel.be) of naar de voorzitter van
de milieuraad (voorzitter.milieuraad@
brakel.be). n

i

milieu@brakel.be - 055 43 17 60

Infoavond trage wegen
In het kader van het provinciaal tragewegenbeleid start de gemeente Brakel met de opmaak van een trage
wegenplan voor Opbrakel, Nederbrakel, Parike, Everbeek Boven en Zegelsem.

t

Samen met het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen, die instaat voor de begeleiding van dit project, wordt er
een eerste infoavond georganiseerd op woensdag 18 maart 2020 om 20u in de raadzaal van het gemeentehuis,
Marktplein 1 te 9660 BRAKEL.
Trage wegen zijn paden en egels 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
een visie uit te werken voor de trage
wegen en waar mogelijk nuttige verbindingen te herstellen. 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 Brakel samen met RLVA vzw en de
provincie Oost-Vlaanderen aan een herstelen ontwikkelingsplan voor trage wegen. In
dat plan is ook ruimte voorzien voor jouw
mening.
Naast een algemene toelichting van het
thema en het projectverloop, wordt er die
avond tevens een oproep gedaan naar
vrijwilligers die interesse hebben om actief
deel te nemen aan dit project (= inventarisatie van de trage wegen).
Op een tweede infomoment zullen alle
geïnventariseerde trage wegen worden
voorgesteld, en krijgt iedereen de kans
om aan de hand van een evaluatiebundel
te reageren en voorstellen te doen. Het
eindresultaat van de inventarisatie en de
publieksparticipatie zal uiteindelijk leiden
tot een uitgebreid trage wegenplan, waarmee het gemeentebestuur aan de slag kan.
In samenwerking met provincie OostVlaanderen. n

i

milieu@brakel.be - 055 43 17 60
14 | MILIEU

Duurzamer Platteland
Ben je boseigenaar in de regio
Brakel, Zwalm, Horebeke, Zottegem.
Wij nodigen je van harte uit voor
een infomoment rond het nieuwe
gezamenlijke natuurbeheerplan
‘Zwalmvallei’ dat zal doorgaan op
dinsdag 16 maart vanaf 19 uur in
de vergaderzaal van sporthal De
Rijdt. Jagersstraat 64 te Brakel.

t

Als zelfstandige verenigingen van en
voor private boseigenaars ondersteunen Bosgroep Vlaamse Ardennen tot
Dender vrijblijvend en kosteloos private boseigenaars bij hun bosbeheer.
Om het beheer van je bos efficiënter

en goedkoper te laten verlopen starten
wij in de regio van de Zwalmvallei een
natuurbeheerplan op. Je krijgt de kans
om geheel gratis deel te nemen aan
dit gezamenlijke natuurbeheerplan.
Welke voordelen levert deelname
aan het beheerplan je op?
• Een gratis beheerplan dat je een toekomstperspectief verleent voor je bos
voor de komende 24 jaar.
• Je hoeft voor 24 jaar geen kapmachtiging meer aan te vragen bij het uitvoeren van kappingen in je bos.
• Gezamenlijk uitvoeren van bosbeheer
onder vrijblijvende begeleiding van de
bosgroepen.
• Gezamenlijke houtverkopen die betere houtprijzen genereren
• Fiscale voordelen zoals gedeeltelijke
tot volledige vrijstelling van erfbelasting en schenkbelasting
• Subsidies voor uitvoering van je bosbeheer
Het beheerplan zal opgemaakt worden
op maat van elke afzonderlijke deelnemende eigenaar. Deelname is uiteraard
niet verplicht. De opmaak, coördinatie
en communicatie worden uitgevoerd
door de Bosgroep Vlaamse Ardennen
tot Dender. Concreet betekent dit dat
de opmaak van dit beheerplan voor je
privéboseigenaar geheel gratis is.

15 | MILIEU

Op het infomoment van 16 maart
2020 om 19u zal je meer informatie
gegeven worden over deelname aan
het beheerplan en krijg je de kans om
vragen te stellen. Je kan ons natuurlijk
ook bereiken voor meer info via de
vermelde contactgegevens. Indien je
aanwezig wenst te zijn op het infomoment vragen wij om je aanwezigheid
te bevestigen via mail. n

i

Bosgroep Vlaamse Ardennen tot
Dender Vzw
Veemarkt 27, 9600 Ronse
vlaamseardennen@bosgroep.be
055 21 62 80
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Vlaanderens
Mooiste
Wandeltocht

r
Brakel

Start: Campus “De Rijdtmeersen” - Kasteelstraat 32 of Wielendaalstraat te 9660 Brakel
Afstanden: 6-12-18-25 km • Gratis bevoorrading (zolang de voorraad strekt)
Inschrijving van 7u tot 15u • Inschrijvingsgeld: leden: € 1,50 • niet-leden: € 2,00
Organisatie: Everbeekse Wandeltochten v.z.w. (3282) in samenwerking met Toerisme Brakel,
Toerisme Vlaamse Ardennen en het gemeentebestuur van Brakel
www.everbeeksewandeltochten.club - www.toerisme-brakel.be - www.brakel.be

GEMEENTE • OCMW

Wist je dat?
Wij als politiezone sinds 1 september 2018 werken met aangiftes en meldingen op afspraak? Al onze onthaalpunten staan tot uw dienst na het maken van een afspraak. Iedere inwoner van Brakel, Horebeke, Maarkedal en Zwalm
kreeg al een folder in de brievenbus maar nu blijkt dat er toch nog mensen zijn die niet bekend zijn met onze huidige werkwijze. Het is nochtans dé manier bij uitstek om aangiftes en meldingen die niet dringend zijn en waarvoor
de politie niet hoeft langs te komen te behandelen.
t

Wat zijn de voordelen van het maken van een afspraak?
* snellere en efficiëntere hulp
* korte wachttijden
* verhoogde privacy
* je bent correct voorbereid inzake de documenten die je dient mee te brengen

> Een afspraak maken kan
eenvoudigweg door naar de
website van de lokale politie
Brakel-Horebeke-MaarkedalZwalm te surfen. Vervolgens
gaat u naar contact – Commissariaten – Hoofdcommissariaat Brakel (of één van de
wijkcommissariaten indien
gewenst) – Maak een afspraak.
> Je dient vervolgens verder
aan te klikken waarom je
een klacht of aangifte wenst
te doen. Indien gewenst
ontvang je nog een mailtje
met de bevestiging van je
afspraak.
Geen computerfreak? Een afspraak kan je ook maken aan
het onthaal of via de telefoon
055 42 60 00.
Dringende politietussenkomst vereist?
Bel dan 101. n
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Tekst: Geraldine Aron
Regie: Machteld Timmermans
Actrice: Annemie Picard

Mijn briljante scheiding
Vrijdag 13 maart 2020 om 14.30 u. en 19.30 u.
Inkom: € 10
Kaarten verkrijgbaar: Dienst Toerisme, Marktplein 1 - Brakel
Meer info: 055 43 17 64 - adviesraden@brakel.be
S

In WZC St.-Franciscus
Opbrakelsestraat 72, 9660 Brakel
Org.: Seniorenraad
i.s.m.
WZC Sint- Franciscus
18 |Brakel
BRAKEL LEEFT
/ JUBILARISSEN

Infoavond detailhandelsplan Brakel
t Uitnodiging infomoment detailhandelsplan Brakel maandag 16 maart 2020

Onder impuls van het gemeentebestuur van Brakel werd
aan projectpartners SOLVA | Streekoverleg en Unizo groen
licht gegeven voor de opmaak van een detailhandelsplan
voor Brakel. Dit detailhandelsplan kan de leidraad vormen
voor toekomstige beleidsbeslissingen rond alles wat de
ondernemer in Brakel aanbelangt.
De specialisten van SOLVA | Streekoverleg en Unizo maakten de voorbije maanden een analyse van de detailhandel
binnen onze gemeente, vertrekkend van de 2 pijlers die
belangrijk zijn voor een sterk detailhandelsbeleid: een economische analyse en een ruimtelijke analyse. Dit resulteert
in een eerste aanzet van strategische voorstellen.
Uiteraard willen wij ook vooral jou, als ondernemer in Brakel,
in dit verhaal betrekken. Daarom nodigen wij je graag uit op
het infomoment op maandagavond 16 maart 2020 om 20
uur, waar de stand van zaken van het detailhandelsplan

50

Het echtpaar
De Luyck - van Opdorp

zal worden toegelicht. Omdat wij belang hechten aan uw
mening zal er ruimte voor vragen zijn en kan je je opmerkingen of aanvullingen zeker formuleren.
Het infomoment gaat door op maandag 16 maart as.
Ontvangst vanaf 19u30, start om 20 uur. De locatie zal naargelang het aantal inschrijvingen later meegedeeld worden.
Zal je aanwezig zijn? Schrijf je dan in door een mail te sturen
naar kimberley.vanlierde@brakel.be en het aantal aanwezige
personen door te geven of door te bellen naar de dienst
Vrije tijd van Brakel op 055 43 17 64. n

i

kimberley.vanlierde@brakel.be - 055 43 17 64
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Rachelle Vandenbussche
105 jaar

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: woensdag tussen 18.30 – 19.30 uur op het gemeentehuis - schepenzaal
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 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@n-va.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
Saskia Schoutteten - Ronsesestraat 13 - saskia.schoutteten@gmail.com - 0475 79 78 31 | 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

BUITENDIENSTEN

BRANDWEER BRAKEL

Rudy Sadones - Brandweercommandant
Kazerne: Neerstraat 97 - 9660 Brakel
0486 88 44 84
brandweer.brakel@skynet.be
Dringende hulp, brand en ongeval: 112
Wespennest: www.bvlar.be via e-formulier

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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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
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
CONTAINERPARK
Vrijdag 1 mei 2020: Dag van de Arbeid
Woensdag 8 juli 2020: Kermis Nederbrakel
Zaterdag 11 juli 2020: Feest Vlaamse Gemeenschap
Dinsdag 21 juli 2020: Nationale Feestdag
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
Marktplein 1- 9660 Brakel - 0499 57 84 90
elsie.vandenhaezevelde@zov.be
www.zov.be

RES!

NIEUW AD

GESLOTEN OP:

GEMEENTE • OCMW

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

Maandag 13 april 2020
Paasmaandag
Vrijdag 1 mei 2020
Feest van de Arbeid
Donderdag 21 mei 2020
O.H. Hemelvaart
Vrijdag 22 mei 2020( brugdag)
Maandag 1 juni 2020
2e Pinksterdag

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 - Deskundige personeel
en organisatie - sofie.destercke@brakel.be
Personeelsdienst - 055 43 15 09
Dienstencheques - 055 43 15 06

CONTACT

Milieu
Sandy Casieris - Milieuambtenaar
milieu@brakel.be
Jonathan Verspeeten - Adm. medewerker
055 43 17 60 - jonathan.verspeeten@brakel.be
Burgerzaken
Burgerlijke stand
Peter Haegeman - Adm. medewerker
055 43 17 65 - burgerlijke.stand@brakel.be
Debby De Pessemier - Adm. medewerker
055 75 57 77 - burgerlijke.stand@brakel.be
Bevolking
Dirk Faingnaert - Adm. medewerker
055 43 17 66 - bevolking@brakel.be
Hilde Vandecatsye - Adm. medewerker
055 43 17 67 - bevolking@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.

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

Vrije tijd & communicatie
Gary De Nooze - Adm. medewerker
055 43 17 63 - toerisme@brakel.be
Kimberley Vanlierde - Adm. medewerker
055 43 17 64 - adviesraden@brakel.be
Katrien De Langhe - Adm. medewerker
055 75 57 71 - katrien.delanghe@brakel.be
Belauto: 055 43 15 00

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

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

Wedstrijdvraag

In de omgeving van welke straat vinden we deze
merkwaardige straatnaam?

Beschadigd wegdek:
Defecte straatlamp:

ook paalnummer of huisnummer
dichtstbijzijnde woning doorgeven.

Gebrekkige verkeerssignalisatie:
Gebreken aan fiets- of voetpad:
Gebrekkig onderhoud van openbaar groen:
Sluikstort:

Verstuur je antwoord vóór 30 april 2020 naar de toeristische
dienst - Marktplein 1 - 9660 Brakel of via toerisme@brakel.be
en win misschien een prachtige prijs.

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

Ik heb de volgende melding:

Winnaar vorige wedstrijdvraag: Stijn Antheunis uit Brakel
(Het juiste antwoord was: Zicht vanaf de Galgestraat ).

Verkeershinder:
KOM MEE BUITEN SPELEN!

Verstopte riool:
Gebreken aan grachten/beken:

HET MARKTPLEIN WORDT TERUG EEN KINDERDORP

LOCATIE: MARKTPLEIN 1 - BRAKEL

LEEFTIJD 2 TOT 12 JAAR

Andere (geef onderwerp aan):

t Je gegevens:

Naam*:
Adres*:
Telefoon:
INSCHRIJVEN VANAF 23 MAART TOT 15 APRIL- VIA WWW.BRAKEL.BE

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

.be

13u30
16u30
DEELNAME IS GRATIS!

Jeugddienst / Jeugdraad Brakel 055 43 17 64

