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TOERISME BRAKEL vzw 
Omdat in BRAKEL zó veel meer te ONTDEKKEN  
en te BELEVEN valt dan je aanvankelijk zou 
denken, is TOERISME het beste platform om dit 
dierbaar bezit aan de wereld voor te stellen. 
Toerisme Brakel vzw heeft als doel alle 
toeristische aantrekkelijkheden binnen onze 
gemeente te promoten en ze aan het meest ruime 
publiek aan te bieden. 
Toerisme Brakel vzw wil je laten kennis maken met 
de huidige inspanningen en nodigt je uit regelmatig 
de website www.brakeltoerisme.be te bezoeken 
en het touchscreen aan de gevel van het 
toerismekantoor op het Marktplein te raadplegen.  
Het bestuur zou je dankbaar zijn feedback te 
mogen ontvangen op het e-mailadres: 
brakeltoerisme@gmail.com 
Als je denkt voldoende positief toeristisch 
engagement te bezitten en je aan deze prikkeling 
moeilijk kan weerstaan, neem dan met ons contact 
op om samen hierop verder te bouwen. 
Aarzel niet, gewoon doen, we kijken er naar uit !

Bestuur Toerisme Brakel vzw: 
Marc Carlier - Voorzitter 
Roger D’Homme - Ondervoorzitter 
Paul De Middeleer - Penningmeester 
Wim Van den Dooren - Secretaris 
Marc De Pessemier - Schepen voor  
               toerisme & 2de ondervoorzitter 
Karine De Vos - Bestuurslid 
Carla Schollier - Bestuurslid 
Rodjer Serlet - Bestuurslid 
Annette Van den Wyngaert - Bestuurslid

Vervallen concessies
t Het gemeentebestuur werkt voortdurend aan de verfraaiing en 
verbetering van de acht begraafplaatsen in onze gemeente. Hiermee 
willen we aan de burgers een rustige en serene omgeving bieden waar 
de overledenen kunnen herdacht worden. 

Bij begraving kunnen nabestaanden al dan niet kiezen om een concessie 
te nemen. Om de nabestaanden op de hoogte te brengen van de 
vervallen concessies wordt een bericht geplaatst aan de ingang van de 
begraafplaatsen, ook aan het graf wordt een bordje geplaatst. 
Het bericht hangt gedurende 1 jaar uit en biedt de mogelijkheid om een 
aanvraag tot verlenging van de concessie in te dienen. De aanvraag dient 
schriftelijk te gebeuren. 

Afhankelijk van het type concessie kan deze hernieuwd worden voor een periode van 10 jaar of van 50 jaar. 
Als een concessie niet wordt vernieuwd of indien de betaling van de concessie achterwege blijft, vervalt de 
concessie en wordt het betrokken grafmonument verwijderd. Indien gekozen werd om te begraven in gewone 
grond, is er geen mogelijkheid tot verlenging op dezelfde plaats. Dit kan enkel mits het aanvragen van een 
ontgraving en herbegraving in een concessie. n  

i  burgerlijke.stand@brakel.be - 055 43 17 65 of 055 75 57 77
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Heb je nood aan 
financiële hulp?

t Sinds 01/03/2020 tot op heden bedraagt het maandelijks leefloon het volgende voor deze 3 categorieën:
€ 639,27 voor een samenwonende persoon (categorie 1),
€ 958,91 voor een alleenstaande persoon (categorie 2), 
€ 1.295,91 euro voor een persoon die samenwoont met een gezin ten laste (categorie 3)
(deze bedragen kunnen ten alle tijden geïndexeerd worden)
Wanneer je (tijdelijk) geen inkomen hebt of merkt dat je maandelijks onder het bedrag van het leefloon valt in 
de categorie waar je toe behoort, aarzel dan niet om met het OCMW van Brakel contact op te nemen.
Wij zullen dan samen kijken naar jouw volledige gezinssituatie (inkomen partner, inwonende…) en op welk 
bedrag je recht kan maken. Crisis of geen crisis, wanneer je denkt recht te maken op steun, neem zeker contact 
op en het OCMW brengt duidelijkheid! n  

i  055 43 15 05 (Elke Van Waeyenberge) - 055 43 15 07 (Yoko Maes) 
055 43 15 04 (Hanne De Brakeleer) of 055 43 15 03 (Vanessa Roosen)
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OPROEP: Handelaars maak je bekend voor de waardebonnenactie!
t Handelaars maak je bekend om deel te nemen aan de waardebonnenactie ter ondersteuning van kwetsbare 
doelgroepen en de lokale economie. Met deze bonnen kunnen Brakelse inwoners die voldoen aan de criteria 
opgesteld door gemeente / OCMW Brakel, terecht bij alle deelnemende handelaars. Deze bonnen hebben een 
waarde van € 25,00 en hebben een geldigheidsduur van zes maanden. De mensen kiezen zelf waar zij deze 
waardebonnen gebruiken. Je  zal als handelaar een schrijven ontvangen met de nodige uitleg hoe je als Brakelse 
handelaar kan deelnemen aan deze actie.
Het reglement is momenteel reeds te raadplegen op de website: www.brakel.be – overzicht besluiten en reglementen 
en bekendmakingen – overzicht besluiten, reglementen en bekendmakingen – OCMW, sociale zekerheid en bijstand 
– reglement inzake de toekenning en het gebruik van waardebonnen ter ondersteuning van het comsumptiebudget 
voor kwetsbare doelgroepen en van de lokale economie. Alle deelnemende handelaars zullen worden voorzien van 
een sticker, zodanig dat zij herkenbaar zijn voor de burgers. n

     ii   055 43 15 08 (Bianca De Staercke)

Kom je in aanmerking voor een waardebon van 25 euro?
t Om de lokale economie en het consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen te ondersteunen, zal de 
gemeente / het OCMW van Brakel in 2021 waardebonnen uitgeven. Elke meerderjarige inwoner die op het moment 
van de aanvraag ingeschreven is in het gemeentelijk bevolkingsregister én een alleenstaande ouder is met kinderen 
tot en met 21 jaar én een inkomen heeft dat lager is dan de Europese armoedegrens, komt hiervoor in aanmerking.
Als u voldoet aan deze voorwaarden, dan ontvangt u 4 waardebonnen van € 25,00. Deze kunnen worden gebruikt 
gedurende een vastgelegde periode van zes maanden. (In geval van co-ouderschap, ontvangt elke ouder 2 waarde-
bonnen van € 25,00 indien beide ouders in Brakel wonen. Woont slechts één ouder in Brakel, dan ontvangt deze 2 
waardebonnen). Indien u meent in aanmerking te komen of u wenst meer info, maak dan een afspraak bij het OCMW 
van Brakel. De maatschappelijk werkers zullen nagaan of u behoort tot de doelgroep en of u voldoet aan de inko-
mensvoorwaarden. In bevestigend geval, kan u nadien deze waardebonnen afhalen in het OCMW. n

     ii   055 43 15 05 (Elke Van Waeyenberge) - 055 43 15 07 (Yoko Maes)
055 43 15 04 (Hanne De Brakeleer) of 055 43 15 03 (Vanessa Roosen)BRAKEL

€25 Geldig bij de aangesloten handelaars/horecazaken

GESCHENKBON



4  |  TOT UW DIENST

t  Bij het OCMW van Brakel kan een Brakelse inwoner, 
die voldoet aan de inkomenscriteria, zich inschrijven 
voor de sociale rechten. Deze bestaan uit de volgende 4 
rubrieken:

• Gratis voedselbedeling
• De sociale kruidenier de Kaba
• Schoolkansenpas
• Sportkansenpas

Er moet voldaan worden aan één van de volgende 4 
inkomstencriteria om zich voor één of meer rubrieken 
te kunnen inschrijven:
- Laag inkomen wanneer je gezinssituatie onder het 
barema valt:

Volwassen Kind ≤ 14 j. Kind ≥ 15 j.  Barema
(+extra = €594) (+ €357) (+ €594) per maand

1 0 0 €1.188
1 1 0 €1.545
1 0 1 €1.782
1 1 1 €2.139
1 2 0 €1.902
2 0 0 €1.782
2 1 0 €2.139
2 0 1 €2.376
2 1 1 €2.733
2 2 0 €2.494

Elk inkomen uitgezonderd:
- Kinderbijslag
- Studietoelagen / -beurzen
- Onderhoudsgelden voor kinderen ten laste

(Er kan eventueel rekening gehouden worden met de 
maandelijkse schuldenlast en hoge huishuur en dit in 
vergelijking met de inkomsten. Bij personen die een 
eigendom hebben, zonder hypothecaire last, dient het 
inkomen te worden vermeerderd met 20%)
- Leefloon
- Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO) / GI 
(Gewaarborgd Inkomen)
- Collectieve schuldenregeling

GRATIS VOEDSELBEDELING
Tweewekelijks organiseert het OCMW van Brakel 
een voedselbedeling voor de ingeschrevenen. De 
voedselbedeling beschikt over droge voeding en op 
regelmatige wijze over verse groenten en/of producten 
van lokale handelaars.

DE SOCIALE KRUIDENIER DE KABA
Het is een winkel waar de ingeschrevenen terecht 
kunnen om voeding, verzorgings- en kuisproducten te 
kopen tegen verlaagde prijzen. Er kunnen ook gratis 
voedingswaren gekregen worden via het zero food 
waste programma van Delhaize.

Waar en wanneer?
Sociaal Huis - Meerspoort 30, 9000 Oudenaarde
Maandag van 13u30 tot 18u30.
Donderdag van 9u tot 12u.

Sociale rechten OCMW Brakel

 ii   055 43 15 05 (Elke Van Waeyenberge) - 055 43 15 07 (Yoko Maes) - 055 43 15 04 (Hanne De Brakeleer) of 055 43 15 03 (Vanessa Roosen)
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SCHOOLKANSENPAS
Voor wie? 
Schoolgaande, kinderbijslaggerechtigde kinderen en 
dit voor de volledige secundaire schoolperiode, d.i. tot 
en met het zevende jaar die woonachtig zijn te Brakel 
(ongeacht de locatie van de school)

Werking
- Ouders brengen de schoolfacturen en het 
betalingsbewijs binnen de 60 dagen binnen bij het 
OCMW. Stel dat je in het begin van het schooljaar de 
factuur krijgt en je mag in schijven afbetalen, breng dan 
zeker binnen de maand (na factuurdatum) de factuur 
alvast binnen. Met vermelding van de school wanneer 
de deadlines zijn van de schijven. Bij iedere afbetaling 
breng je het betalingsbewijs naar het OCMW.
- Meerdaagse schoolreizen worden pas terugbetaald 
als wij een bewijs hebben dat het kind daadwerkelijk 
is meegegaan (deelnameattest). Men heeft een 
maand na de datum van de activiteit de tijd om het 
deelnamebewijs te bezorgen aan het OCMW.
- Er wordt telkens 50 % van de factuur door het OCMW 
terugbetaald.

Terugbetaling 50%   Geen terugbetaling

• Boeken/Kopieën   • Optionele kosten
• Andere nodige materialen   (bv. klasfoto)
• Activiteiten   • Boetes wegens
• Sport op school   laattijdig betalen
• Schoolreizen   • Busvervoer
• Schooluitstappen   • Voor- en naschoolse
• Bosklassen   opvang
• Busvervoer in kader 
van schoolactiviteit
• Tutti Frutti
• Boterhammentaks 
  / Middagtoezicht
• Maaltijden 

Hoeveel?
- Per leerling per kalenderjaar is de maximale 
tussenkomst van het OCMW in het kleuter- en lager 
onderwijs €200 en in het middelbaar onderwijs €400.

SPORTKANSENPAS
Voor wie?
Iedere Brakekaar tot en met 18 jaar die deelneemt aan 
sportkampen georganiseerd door de gemeente Brakel/
een erkende sportvereniging. Of die deelneemt aan 
een lessenreeks georganiseerd door de sporthal of het 
zwembad van Brakel.

Werking
Dit is dezelfde werking als bij de schoolkansenpas 
enkel wordt de term ‘schoolfactuur’ gelezen als 
‘inschrijvingsbewijs’. En de term ‘meerdaagse 
schoolreizen’ gelezen als ‘sportkampen’. 
De terugbetaling is hier eveneens 50%.

Hoeveel?
- Per kind per kalenderjaar is de maximale tussenkomst 
van het OCMW €200.
> Afzonderlijke regeling co-ouderschap:
Indien blijkt uit vonnis echtscheiding dat beide ouders 
instaan voor elk de helft van de school- en sportkosten, 
kan er voor 25% terugbetaling van de facturen gebeuren 
aan elk van de ingeschreven aanvragende ouder.

MEE TE BRENGEN DOCUMENTEN
- Je identiteitskaart
- Je bankkaart of rekeningnummer bewindvoerder
- Rekeninguittreksels met inkomsten laatste drie   
  maanden en/of inkomensattesten
- Bewijs van betaalde huishuur laatste twee maanden
- Bewijs van afbetaling lening huis laatste twee maanden

Indien van toepassing
• Bewijs van collectieve schuldenregeling. Indien u 
toegelaten werd tot collectieve schuldenregeling, 
hebben wij enkel een bewijs van de schuldbemiddelaar 
nodig, samen met uw identiteitskaart en het 
rekeningnummer van de schuldbemiddelaar.
• Betaalbewijzen maandelijkse schuldenlast 
(afbetalingsplan)
• Vonnis co-ouderschap  n

 ii   055 43 15 05 (Elke Van Waeyenberge) - 055 43 15 07 (Yoko Maes) - 055 43 15 04 (Hanne De Brakeleer) of 055 43 15 03 (Vanessa Roosen)
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i   en inschrijven: www.brakel.be - 055 43 17 64 
 kimberley.vanlierde@brakel.be

Aankoop voederbakjes voor vogels tvv onze senioren
t  In het kader van Covid-19 om de vereenzaming wat draaglijker te maken voor onze kwetsbare groepen 
overweegt de seniorenadviesraad voederbakjes aan te kopen en te verdelen onder de senioren in Brakel. 

De doorzichtige voederbakjes kunnen met zuignappen bevestigd worden aan het venster. De vogels kunnen 
geobserveerd worden vanuit uw zetel! Alvorens tot aankoop over te gaan willen we weten of hiervoor interesse 

is. De beslissing, betreffende het al dan niet aankopen ervan, wordt genomen in functie van 
het aantal inschrijvingen.  n

de Brakelse geschenkbon
 kan je veel moeite besparen!

De bonnen bestaan uit 10 en 25 euro en de ontvanger bepaalt zelf 
waar hij die cheque zal gebruiken.

De gemeentelijke geschenkbon is het ideale geschenk want je kan er inmiddels al 
bij meer dan 85 handelaars in onze gemeente aankopen mee doen. 

Een handige lijst met deelnemende handelaars ontvang je bij jouw aankoop.

De geschenkbonnen kan je aankopen bij de dienst Toerisme, Marktplein 1,
na afspraak op 055 43 17 64 of vooraf 

ONLINE BESTELLEN VIA WWW.BRAKEL.BE
Van zodra de bonnen klaar zijn krijg je bericht.

Stress bij het 
zoeken 

van een gesch
ikt geschenk 

voor de feestd
agen?

VLAAMSE ARDENNEN

HEEN EN TERUG

Radio MFM (FM 105.6)
Online luisteren: www.radiofm.eu

Elke zaterdag van 10 u. tot 11 u.

Radioprogramma met Johan Persyn
Muziek uit de jaren 60 - 80

Start: februari 2021
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Al lopen we zelden bij jou aan
de band die tussen ons is

gegroeid
blijft als een warm gevoel bestaan

Seniorenadviesraad Brakel

Al lopen we 
zelden bij jou aan,

de band die 
tussen ons is gegroeid,

blijft als een 
warm gevoel bestaan.

Seniorenadviesraad Brakel

KNOTTEAM

Bomen gezocht!
Heb je in je weide/achtertuin knotbomen of 
hakhout staan die komende winter aan een 

snoeibeurt toe zijn? Maar heb je geen tijd, materiaal 
of zin om zelf de boom in te kruipen? Dan kunnen 

gespecialiseerde knotteams voor jou de knotwerken 
uitvoeren in ruil voor het brandhout. Tegen een 

bepaalde, vooraf afgesproken vergoeding kan ook al 
het resthout opgeruimd worden. Als eigenaar kan je 
natuurlijk kiezen om het resthout zelf te verwerken.

Interesse?
Het aanvraagformulier kan je invullen via 

www.goedgeknot.be en klikken op de 
regio Vlaamse Ardennen (bij problemen kan je 

ook bellen naar 055 20 72 65)

Knotters gezocht!
Heb je interesse om zelf aan de slag te gaan met de 
kettingzaag? Als vrijwilliger knot je gratis bomen in 
ruil voor het brandhout. Ook land- en tuinbouwers 
zijn welkom om een knotteam te versterken of te 

ondersteunen met hun vak- en terreinkennis. Enkel 
met een opleiding en verzekering kan je in een 

knotteam starten. Daarom bieden wij deze zaken 
aan tegen een vergoeding. Wie een getuigschrift 

kan voorleggen van Inverde, Bosgroep, INBO, 
etc. aangaande ‘knotten’ of ‘veilig werken met 

een kettingzaag’ is vrijgesteld om de opleiding te 
volgen. Daarnaast sta je zelf in voor je noodzakelijk 

zaag- en veiligheidsmateriaal (zoals zaagbroek, 
zaagschoenen, helm met gehoorbescherming, 

kettingzaag, handschoenen...)
Interesse?

Neem contact op via landschapsloket@rlva.be 
of 055 20 72 65.
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Recyclagepark
t  Het college van burgemeester en schepenen heeft beslist om 
voor onbepaalde termijn verder te werken met het systeem op 
afspraak op het recyclagepark. Je kan een afspraak maken via 
www.brakel.be of via de IVLA-infolijn op het gratis nummer 
0800 90 270 of het is ook mogelijk om de QR-code te scannen 
(hierbij word je onmiddellijk doorgeschakeld naar de reservatie-
module). Mogen wij vragen om jouw afspraak correct na te komen 
en de opgelegde voorschriften na te leven. Je zal hierbij dag en 
tijdstip kunnen reserveren.
Nieuw: indien er op de dag zelf nog vrije plaatsen zijn, kan je 
ook de dag zelf nog reserveren tot een uur voor het tijdstip van 
afspraak.
Enkele afspraken en richtlijnen voor een bezoek:
• Geen toegang indien geen afspraak of niet aanwezig 
  op het afgesproken uur.
• Respecteer het werk en de richtlijnen van de  
  recyclageparkwachters.
• Blijf in de wagen zitten als je moet wachten voor je het 
  recyclagepark binnen mag of vooraleer je het platform op 
  mag rijden. n

Inzameling kurk op het recyclagepark

t  Wist je dat kurken stoppen in aanmerking komen voor recyclage?  Gooi ze dus niet zomaar in de vuilnisbak 
maar breng ze naar jouw recyclagepark. Vanaf 1 oktober 2020 zal Heuvelheem Fonkel vzw kurk inzamelen 
op het recyclagepark in samenwerking met de afvalintercommunale IVLA. Heuvelheem Fonkel is een sociale 
werkvoorziening in Oudenaarde voor mensen met een handicap. Daar wordt de kurk verwerkt tot kurkkorrels die 
o.a. in de bouw gebruikt worden als isolatiemateriaal. Kurk is een duurzaam materiaal dat zijn kwaliteit niet verliest 
door het te recycleren en toch belanden jaarlijks zo’n 19 miljoen kurken in de vuilnisbak. De kurkboom heeft 25 jaar 
nodig om te groeien en daarna 10 jaar om een nieuwe bruikbare schorslaag te laten groeien.  Beter recycleren is 
dan ook de boodschap.

Wat wordt er ingezameld?     Wat niet?
alle voorwerpen uit zuiver kurk:    - synthetische kurken
- kurken stoppen      - wand- en vloertegels
- onderleggers in kurk
- overschotten kurk op rol
- overschotten kurkplaten voor isolatie

De muselet (het ijzeren kapje met ijzerdraad) en de capsule (die bovenop de kurk zit) zijn ook toegelaten, 
deze worden eruit gesorteerd en gaan naar de ijzerhandelaar.  Portokurken (met plastic dop) mogen erbij. n

  i   milieu@brakel.be of tel. 055 43 17 60
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Groepsaankoop voor 
100% groene stroom en aardgas
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Samen maken we je energierekening
lager én groener
Schrijf je in vóór 2 februari 2021 via 
www.oost-vlaanderen.be/groenestroom

groene stroom
via de groepsaankoop

Kies voor 100%

van de provincie Oost-Vlaanderen

t  Groepsaankoop voor 100% 
groene stroom en aardgas
Tiende editie Groepsaankoop van 
de Provincie Oost-Vlaanderen gaat 
van start. 

Het is dit jaar de tiende keer dat 
de Provincie Oost-Vlaanderen de 
groepsaankoop voor 100% groene 
stroom en aardgas organiseert. 
Vorige campagne koos de Provincie 
resoluut voor groene stroom van 
eigen bodem. Dit jaar bieden 
ze dit opnieuw aan. Door alle 
geïnteresseerden te verzamelen 
en samen energie in te kopen, 
zakt de prijs bovendien aanzienlijk. 
Particulieren, zelfstandigen en KMO’s 
kunnen zich inschrijven vanaf 23 
november 2020 via www.oost-
vlaanderen.be/groepsaankoop. 

25% huishoudens veranderde van 
energieleverancier
In 2019 veranderden zo’n 715.0491 
huishoudens van energieleverancier. 
Uit jaarlijks onderzoek van de VREG 

blijkt dat de prijs hierbij de 
belangrijkste reden is om over 
te stappen. Via de Groepsaankoop 
van Provincie Oost-Vlaanderen 
in 2020 stapten zo’n 33.000 
consumenten over naar 
een voordeliger en groener 
energiecontract. Voor een Oost-
Vlaamse gezin kon de energiefactuur 
gemiddeld 477 euro goedkoper.
Naast prijs speelt duurzaamheid 
de laatste jaren een steeds grotere 
rol. Volgens de VREG was er in 2019 
opnieuw sprake van een toename 
aan opgewekte groene stroom, met 
name uit biomassa, wind en biogas. 
Daartegenover stond een sterke 
daling in kernenergie. Steeds meer 
Vlamingen gaan bewuster om met 
hun energie. Via de Groepsaankoop 
van de Provincie Oost-Vlaanderen 
wordt het voor gezinnen en 
professionelen eenvoudiger om een 
keuze voor groene en lokale energie 
te maken. Het doel dit jaar is dan 
ook om zoveel mogelijk Vlamingen 
voordelige en duurzame energie aan 

te bieden. Het kwaliteitslabel 
van de CREG bevestigt de 
professionaliteit van de organisator 
van de Groepsaankoop en laat 
de onafhankelijkheid tegenover 
energieleveranciers zien. Ook 
geeft het CREG-label aan dat de 
informatievoorziening vanuit 
de Groepsaankoop als correct, 
toegankelijk en volledig beschouwd 
wordt.

Gratis en vrijblijvend inschrijven
Iedereen kan zich gratis en 
vrijblijvend inschrijven voor de 
Groepsaankoop. Het is mogelijk je in 
te schrijven tot 2 februari 2021. Naast 
particulieren kunnen ook KMO’s en 
zelfstandigen deelnemen. Inschrijven 
kan online via www.oost-vlaanderen.
be/groepsaankoop, via het gratis nr. 
0800 60 601 of via de milieudienst 
(enkel na afspraak - milieudienst@
brakel.be of 055 43 17 60).
Hoe meer particulieren en 
professionelen zich inschrijven, 
hoe scherper het aanbod van de 
winnende energieleverancier zal zijn. 
De veiling vindt plaats op 2 februari 
2021. Tijdens de veiling concurreren 
verschillende leveranciers met elkaar 
om een zo laag mogelijke prijs aan 
te bieden. Uiterlijk drie weken na de 
veiling ontvangen de deelnemers 
een persoonlijk aanbod. Zij hebben 
dan tot eind april 2021 om te 
beslissen of ze op het aanbod ingaan. 
Een vlotte overstap wordt daarna 
gegarandeerd. n

 i
milieu@brakel.be
tel. 055 43 17 60
groenestroom@oost-vlaanderen.be 
of tel. 0800 60 601
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Groepsaankoop voor 
100% groene stroom en aardgas

 Ik knal 
zonder 
vuurwerk 
2020
t Het is wel wat… Na alle beperkingen 
die Corona in 2020 met zich meebracht, 
wordt er gevraagd om zelf geen 
vuurwerk af te steken met oudjaar. En 
toch zijn er heel wat redenen om dat 
inderdaad niet te doen!

Vorig jaar kon de brandweer iedereen nog 
adviseren om naar een georganiseerd 
spektakelvuurwerk te gaan. Maar ook daar 
heeft corona een stokje voor gestoken.
Corona vroeg (en vraagt nog altijd) veel van 
jou. Van ons. Van iederéén! De kans is groot 
dat we de eindejaarsfeesten binnen onze 
kleine bubbel moeten vieren. Daarom willen 
velen er toch iets ‘feestelijks’ van maken, 
door bijvoorbeeld vuurwerk af te steken. 
We vinden dat geen goed idee. 
Iedereen weet dat vuurwerk verboden, 
levensgevaarlijk, brandgevaarlijk, 

superongezond, duur en belastend voor dieren en hulpdiensten is.  Maar deze eindejaarsperiode is er een extra 
reden om het niet te doen! We roepen op om te knallen (=te feesten) zónder vuurwerk, om de al zwaar belaste zorg 
en de handhaving van de openbare orde niet extra onder druk te zetten. De gouverneur van de provincie Oost-
Vlaanderen heeft beslist dat het afsteken van vuurwerk, het gebruik van geluidskanonnen, het oplaten van wens- of 
feestballonnen, kerstboomverbrandingen en vuren in open lucht in het kader van folkloristische evenementen en het 
gebruik van pyrotechnische artikelen allerhande zowel op privaat als op openbaar domein verboden is. Gebruik op 
de sociale media dus zeker weer de hashtag #ikknalzondervuurwerk als je feestelijke selfies post. Alle info over deze 
#ikknalzondervuurwerk campagne vind je terug op de website www.ikknalzondervuurwerk.be en op gelijknamige 
sociale mediakanalen.

Wij wensen je veilige en gezonde feestdagen. Hou vol! Zodat we in 2021 samen naar een georganiseerd 
spektakelvuurwerk kunnen gaan. Alvast een heel gelukkig, gezond & veilig 2021 toegewenst! n

  i   
Volg alles op www.ikknalzondervuurwerk.be en op:

Facebook - https://www.facebook.com/ikknalzondervuurwerk/ 
Instagram - https://www.instagram.com/ikknalzondervuurwerk/ 

Twitter - https://twitter.com/ikknalzonder
Tiktok -  https://www.tiktok.com/@ikknalzondervuurwerk

 Milieu@brakel.be of 055 43 17 60. 
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SPORTKAMPEN 
KROKUS- EN PAASVAKANTIE 2021

t Vanaf zaterdag 16 januari 2021 (9u) zal op de homepagina van de gemeentelijke website (www.brakel.be) een link om 
in te schrijven terug te vinden zijn voor de volgende sportkampen:

• KROKUSVAKANTIE: van maandag 15 februari t.e.m. vrijdag 19 februari 2021: kleutersportkamp (3-5j.) & 
zwem-omnisportkamp (6-12j.)
• PAASVAKANTIE WEEK 1: van dinsdag 6 april t.e.m. vrijdag 10 april 2021: kleutersportkamp (3-5j.) & skikamp (6-16 j.)
• PAASVAKANTIE WEEK 2: van maandag 12 april t.e.m. vrijdag 16 april 2021: kleutersportkamp (3-5 jaar), tomtesterom-
omnisportkamp (6-12j.) & paardenkamp (8-14j.)
Ben je minimum 18 jaar en heb je interesse om een groep gedreven sportieve 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 
vrijdag 15 januari 2021. Het sollicitatieformulier - monitor 2021 - zal terug te vinden zijn op de gemeentelijke website. 

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

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

LESSENREEKSEN
DE RIJDT - VOORJAAR (FEBRUARI T.E.M. JUNI) 2021

t Vanaf zaterdag 23 januari 2021 (9u) zal op de homepagina van de gemeentelijke website (www.brakel.be) een link om 
in te schrijven terug te vinden zijn voor de volgende lessenreeksen:

• Kleuterturnen: 10-lessenreeks start op zaterdag 27 februari 2021 van 9u15 tot 10u15 (3j.) en van 10u30 tot 11u30 (4-5j.).
• Turnen: 10-lessenreeks die start op zaterdag 27 februari 2021 van 11u45 tot 12u45 (6-12j.).
• Multimove: 10-lessenreeks start op maandag 22 februari 2021 van 17u30 tot 18u30 (4-6j.) en van 18u30 tot 19u30 (6-8j.).
• Atletiek: 10-lessenreeks start op woensdag 24 februari 2021 van 16u tot 17u (5-7j.), van 17u tot 18u (8-10j.) en van 18u 
tot 19u (11-14j.).
• Muurklimmen (vanaf 7j.): 10-lessenreeks start op maandag 22 februari 2021 (gevorderden) van 17u tot 18u 
en 10-lessenreeks donderdag 25 februari 2021 (beginners en experts) van 17u tot 19u.
• Kinderyoga (5-10 jaar): 10-lessenreeks start op woensdag 24 februari 2021 van 16u tot 17u.
• BBB-Fitness (vanaf 16 jaar): 10-lessenreeks start op woensdag 24 februari 2021 van 20u45 tot 21u45.
• Spinning (vanaf 16 jaar): 10-lessenreeks start op maandag 22 februari 2021 en/of woensdag 24 februari 2021 van 20u 
tot 21u (beginners & gevorderden).
• G-sport (volwassenen): 10-lessenreeks start op dinsdag 23 februari 2021 van 16u30 tot 17u30.

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

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



13  |  SPORT

SPORT 55+ in 2021
t De gemeentelijke sportdienst organiseert in nauwe samenwerking 
met de seniorenraad een ruim sportaanbod voor alle Brakelse 
55-plussers. 

• Deelname aan het Sportpakket 1 (fietsen, wandelen en/of 
petanque) is gratis.
WANDELEN: (vertrek om 14u : ± 7 km.): 4 maart (geutelingenwandeling 
- café ’t Hoekske te Elst), 8 april (kerk Opbrakel), 6 mei (kerk Zegelsem), 
10 juni (Zomerwandeling - kerk Everbeek-Beneden), 9 september (kerk 
Michelbeke), 14 oktober (kerk Parike) en 4 november 2021 (sporthal 
‘de Rijdt’).
FIETSEN: (vertrek aan sporthal ‘de Rijdt’ om 14u : ± 25 km.): 25 maart, 
22 april, 27 mei, 24 juni, 26 augustus, 23 september en 28 oktober 2021.
PETANQUE: op maandag van 14u tot 16u: 19, 26 april - 3, 10, 17, 31 
mei - 7, 14, 21, 28 juni - 6, 13, 20, 27 september - 4, 11, 18, 25 oktober 
2021 (domein ‘de Rijdtmeersen’).  

• Deelname aan het Sportpakket 2 (BBB-Total Body, gym-omnisport 
en zwemmen) is betalend (slechts € 30 voor het totaalpakket voor- of 
najaar met bovendien tussenkomst door eigen mutualiteit mogelijk).
BBB-TOTAL BODY: op maandag van 14u tot 15u: 
1, 22 februari – 1, 8, 15, 22, 29 maart - 19, 26 april - 3, 10, 31 mei - 
7, 14, 21, 28 juni - 6, 13, 20, 27 september - 4, 11, 18, 25 oktober - 
8, 15, 22, 29 november en 6, 13, 20 december 2021.
GYM-OMNISPORT: op dinsdag van 14u tot 15u:  
2, 9, 23 februari – 2, 9, 16, 23, 30 maart - 20, 27 april - 4, 11, 25 mei - 
1, 8, 22, 29 juni - 7, 14, 21, 28 september - 5, 12, 19, 26 oktober - 
9, 16, 23, 30 november en 7, 14, 21 december 2021.
ZWEMMEN: op maandag van 16u tot 17u: 4, 11, 18, 25 januari - 
1, 8, 22 februari - 1, 8, 15, 22, 29 maart - 19, 26 april - 3, 10, 17, 31 mei - 
7, 14, 21, 28 juni - 6, 13, 20, 27 september - 4, 11, 18, 25 oktober - 
8, 22, 29 november - 6, 13, 20 december 2021.

Sportdag aan zee:  
vrijdag 11 juni 2021 (De Haan - verdere info volgt later).
Verdere informatie is terug te vinden op www.brakel.be > 
WONEN IN BRAKEL > Sport > Sport 55+). n

i  
ben.devlieger@brakel.be

 055 42 31 98

JAARPLANNING 
SPORTDIENST 2021

t De gemeentelijke sportdienst 
organiseert ook in 2021 
opnieuw een ruim aanbod aan 
sportactiviteiten voor de vele 
doelgroepen in onze gemeente.

Afwachten uiteraard of de huidige 
Covid-19 - pandemie hierin nog een 
rol zal/kan spelen. 

De gemeentelijke sporthal en 
zwembad dienden jammer genoeg 
2 maal de deuren te sluiten in 2020 
wat resulteerde in het schrappen 
van vele sportactiviteiten zoals 
lessenreeksen en sportkampen.
Ook voor de vele sportclubs, 
scholen, recreanten en andere 
gebruikers met hun vaste stek in 
o.a. de sporthal was dit een serieuze 
domper door de maandenlange 
sluitingen.

We hopen alvast vanuit de 
sportdienst dat 2021 opnieuw 
een gezond en sportief jaar mag 
worden als vanouds !

Verdere informatie is terug te 
vinden op de gemeentelijke 
website (www.brakel.be/ik-woon-in-
brakel/sport/jaarplanning/). n

i  

wim.dewael@brakel.be
055 42 31 98
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Het echtpaar Albert en Elza
Haesebroek - De Pryck

Het echtpaar André en Marie Louise
De Vleeschauwer - De Ridder

Francies Fernand De Meyer - 102 jaar

Het echtpaar Nestor en Agnes
De Ruyver - De Clercq

Het Cyriel en Cecilia
Schockaert - Coutuer

Het echtpaar Francies en Paula
De Meyer - Watté

65

65

102
jaar

65

65

70

ZATERDAG
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Het echtpaar Michel en Lucette
Van den Berge - Wittebroodt

Het echtpaar Georges en Denise
Vanderschueren - Jonckheere

Het echtpaar Lèon en Lucienne
De Geeter - Ponchaut

Het echtpaar José en Rosine
Keymolen - Van Audenhove

Het echtpaar Germain en Martina
Gossije - Ghyselinck

Het echtpaar Arsène en Margaretha
Van den Bossche - De Pelecijn

50

50

65

50

50

60

ZATERDAG
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ALS HET TE MOOI IS OM WAAR TE ZIJN... 
DAN IS HET DAT MEESTAL OOK!
t  Een erfenis van een verre oom 
in het buitenland? Een grote 
geldsom gewonnen?
We worden tegenwoordig 
geconfronteerd met verschillende 
vormen van oplichting met 
internet. Zeker in deze tijden 
verleggen oplichters hun terrein 
meer dan ooit online. 

Ook de Politiezone Brakel - Horebeke 
- Maarkedal - Zwalm merkt een 
stijging op van het aantal gevallen 
oplichting met internet.
Zo wordt er gebruik gemaakt van 
de situatie om je met een bericht 
te lokken naar een valse website 
om daar je bankgegevens te laten 
invullen. Denk maar aan recente 
gevallen waarbij je een e-mail 
ontvangt en de overheid je vraagt 
je bankgegevens in te vullen om 
een coronapremie te ontvangen, 
de FOD Financiën die je vraagt een 
openstaande schuld te vereffenen of 
bpost die je vraagt de 

verzendingskosten te betalen. 
Dat zijn gevallen van phishing. Je 
kan trouwens ook een sms krijgen 
waarin je wordt gevraagd op een 
link te klikken. Kaartlezer die vervalt? 
Rekening die geblokkeerd werd? Dan 
spreken we van smishing.  

Oplichting bij online (ver)kopen 
komt ook nog steeds voor. De koper 
betaalt maar ontvangt niets of de 
verkoper wordt niet betaald. Een dier 
aangekocht in het buitenland maar 
er dienen nog kosten betaald te 
worden voor de dierenarts? 
Verkoop van je huis en iemand uit 
het buitenland die geïnteresseerd is? 
Opletten! 

Wanneer je je inbox opent 
kan je tegenwoordig ook veel 
nepadvertenties met bekende 
vlamingen terugvinden. Deze 
zijn zogezegd rijk geworden met 
bitcoins. Dan spreken we van fraude 
met cryptomunten. Ook ransomware 
komt nog steeds voor. Malware die 
op je computer wordt geplaatst, 
je computer blokkeert en je wordt 
gevraagd een som te betalen zodat 
de computer opnieuw kan gebruikt 
worden.

Opgebeld door personen die zich 
voordoen als een medewerker van 
Microsoft of Apple en deze willen je 
laten geloven dat er een probleem 
is met je computer? Techscam, een 
vorm van telefoonfraude. Om de 
computer zogezegd te deblokkeren 
dien je te betalen. Maar ook als je 
betaalt kan het gebeuren dat je 
computer nog steeds niet werkt. 
Wanneer je echter een oproep 

ontvangt van een buitenlands 
nummer en je belt terug dan spreken 
we van wangirifraude. Je wordt 
namelijk verbonden met een duur 
betaalnummer en speelt veel geld 
kwijt. Er kan eveneens een sms 
gestuurd worden met de vraag om 
terug te bellen. 

De FOD Economie startte trouwens 
in september de campagne 'Trap niet 
in de val'.

Er zijn de laatste tijd heel wat 
meldingen van consumenten die 
telefonisch of via e-mail benaderd 
worden door valse incassobureaus. 
Je wordt gecontacteerd in naam van 
een niet-bestaand incassobureau of 
er wordt gebruikt gemaakt van de 
naam en het logo van de Nationale 
Kamer van Gerechtsdeurwaarders. 
Je krijgt de boodschap dat je nog 
een openstaande schuld hebt die 
je dringend moet voldoen. Je hebt 
maar enkele dagen de tijd om je 
zogezegde schuld te betalen en ze 
dreigen met beslag op je inboedel, 
woning en inkomsten. Vaak gaat 
dat gepaard met verscheidene 
telefoontjes of herinneringen per 
e-mail op zeer korte tijd. 

Er gebeurden reeds enkele 
aangiftes van “Whaling”, oplichting 
via WhatsApp of Messenger. Een 
vorm van emotiefraude. Je krijgt 
een bericht van een persoon die 
zich voordoet als je zoon, dochter, 
familielid of een vriend om te melden 
dat hij of zij een nieuw gsmnummer 
heeft. Je hulp is nodig en je wordt 
gevraagd een paar dringende 
rekeningen te betalen. Jouw contact 
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zegt dat hij of zij het geld snel zal 
terugbetalen, maar niets is minder 
waar. Wanneer je uiteindelijk contact 
opneemt met de persoon die je 
kent blijkt deze helemaal geen 
nieuw telefoonnummer te hebben. 
De oplichters gaan sluw te werk en 
gaan via open bronnen op internet 
na wie ze aanspreken zodat ze zich 
gemakkelijk kunnen voordoen als 
een bekende. 

Je kan trouwens in contact komen 
met de oplichter op diverse 
manieren, via spammails, datingsites, 
netwerksites, chatboxen, etc.

ENKELE TIPS!

Neem steeds op een andere manier 
contact op met de persoon die je 
vraagt geld over te maken (via het 
oude gsmnummer, e-mail of een 
videogesprek).

Bel niet terug naar een 
telefoonnummer dat je niet kent. 
Wanneer iemand je nodig heeft zal 
die persoon zelf terugbellen.

Ga naar je homebank via de website 
en niet via een link in een e-mail. Kijk 
ook steeds naar de URL wanneer je 
een betaling uitvoert (https:// duidt 
op een beveiligde omgeving). 

Een bankinstelling zal je nooit via 
telefoon of e-mail persoonlijke 
gegevens vragen.

Let op de schrijftaal en controleer 
ook het e-mailadres op schrijf- of 
spellingsfouten. Open geen bijlagen 
die je niet vertrouwt. Gebruik een 
goed up-to-date antivirusprogramma 
en installeer een firewall. Download 
geen illegale software. Laat niemand 
van op afstand je computer 
overnemen. 

Stel een sterk, niet voor de hand 
liggend, wachtwoord in! Maak 
een verschillend wachtwoord aan 
voor elke account. Gebruik zoveel 
mogelijk karakters, speciale tekens, 
hoofdletters, kleine letters en 
nummers. 

Geef nooit je persoonlijke gegevens, 
zoals een kopie van je identiteitskaart 
of pincode door. Heb je dat toch 
gedaan? Vraag dan een nieuw 
identiteitsdocument aan of bel Card 
Stop op 070/344.344. Neem ook 
contact op met je bank en verander 
je codes. 

In geval van een vraag van 
een incassobureau kijk ja na 
of je het bedrijf kent, of je een 
onbetaalde schuld hebt en vraag 
extra informatie. Wanneer het 
incassobureau die informatie 
niet kan geven, betwist dan de 
schuld en vraag om je niet meer 
te contacteren. Een incassobureau 
moet altijd verplicht ingeschreven 
zijn bij de FOD Economie voordat zij 
hun activiteiten mogen uitvoeren. 
Een lijst van schuldinvorderaars kan 
je terugvinden op de site van FOD 
Economie. Kan je de naam niet 
terugvinden in de lijst? Betaal de 
rekening dan zeker niet, ook niet 
wanneer het incassobureau dreigt 
met hoge kosten, deurwaarders of 
andere maatregelen. Beslaglegging 
kan alleen via een deurwaarder 
en niet via een incassobureau. De 
inbeslagname van meubilair of 
goederen kan enkel na de officiële 
betekening van een dwangbevel 
door de deurwaarder bij je thuis. Zij 
wordt nooit per e-mail verzonden.

Natuurlijk kan je steeds terecht bij 
onze diensten om aangifte te doen. 
Maak hiervoor een afspraak op het 
gekende nummer 055/42.60.00. 
In afwachting van de aangifte kan 
je proberen zoveel mogelijk het 
bewijsmateriaal veilig te stellen, 
zoals het nemen van een foto of 
print-screen. Je kan ook het gehackte 
systeem loskoppelen van internet of 
andere telecommunicatiesystemen. 
Neem alle nuttige gegevens 
en informatie (zoals e-mails, 
telefoonnummers, namen, adressen 
websites, rekeninguittreksels en 
foto’s) mee wanneer je de aangifte 
komt doen.

Je kan een phishingtest doen op 
https://safeonweb.be/ en je kan er 
ook heel wat tips terugvinden. 
Nog enkele interessante sites zijn:
https://eccbelgie.be/ 
https://beschermjezelfonline.be/ 
https://financien.belgium.be/

Feiten kunnen eveneens gemeld 
worden via https://meldpunt.belgie.
be/meldpunt/  n
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Zondag 11 oktober – Grote boekenverkoop tvv BRAVO

 9-11 oktober - Opendeurweekend centrum Brakel

Zondag 

11 
OKTOBER

Zaterdag

10 
OKTOBER

Vrijdag

9 
OKTOBER

Zondag 

11 
OKTOBER

 Vrijdag 2 oktober - Sportquiz in Brakel Zaterdag 3 oktober 
St. George Quintet in de kerk van Everbeek-Beneden

Zaterdag

 3 
OKTOBER

Vrijdag

 2 
OKTOBER
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t Nog al te vaak merken wij dat niet iedereen weet wie zijn wijkagent is. Daarom 
wensen wij hier eens extra aandacht aan te besteden. De laatste jaren zijn er ook 
wat wissels geweest waardoor het niet altijd meer duidelijk is...  n

Hij wordt bijgestaan door 4 wijkinspecteurs, elk verantwoordelijk voor een regio:
  

                  
  

Via https://www.politie.be/5426/ kan je zelfs gewoon je adres ingeven en je komt je wijkagent te weten! 
Ga naar Contact, Je Wijk, en geef je adres in….

CONTACT

De verantwoordelijke van de wijkwerking:
Freddy Cruypeninck, Eerste Commissaris

Nederbrakel - Michelbeke - Sint-Maria-Oudenhove: 
Hans Verbeurgt, Eerste Hoofdinspecteur

Nederbrakel: 
Peter Van Acker, Inspecteur

Opbrakel - Zegelsem - Elst: 
Kris Menschaert, Eerste Inspecteur

Parike - Everbeek-Boven & -Beneden
Yves Liedts, Eerste Inspecteur



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

GEMEENTEBESTUUR
CONTACT



21  |  INFORMATIE

Voorzitter gemeente- en OCMW-raad Marcel Saeytijdt  |  Open Vld
Nederstenkouter 19 - marcel.saeytijdt@gmail.com - 055 42 50 62 

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
Alexander De Croo - Lepelstraat 45 - contact@premier.fed.be - 02 501 02 11  |  Open Vld
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
Andre Soetens - Tamelbroekstraat 31 -– soetensandre@gmail.com - 0493 07 79 39  |  CD&V
Karen Vekeman - Leinstraat 110 - karen_vekeman@hotmail.com - 0475 90 12 20  |  Open Vld

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
Dringende hulp, brand en ongeval: 112
Wespennest: www.bvlar.be via e-formulier

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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GEMEENTELIJK RECYCLAGEPARK
Industrielaan - 9660 Brakel - 055 42 69 46 
recyclagepark@brakel.be
Op afspraak: www.brakel.be 
of de IVLA-infolijn 0800 90 270 

    

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

    

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 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

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

ENERGIEHUIS SOLVA
Zitting te Brakel: Telkens 2e woensdag van de maand van 16 tot 19.30 uur (op afspraak)
Marktplein 1 - 9660 Brakel 
055 64 65 28 - energiehuis@so-lva.be - www.so-lva.be/energiehuis 

DOOR COVID-19 
KUNNEN DE ONDERSTAANDE 

OPENINGSUREN 
TIJDELIJK AANGEPAST ZIJN !

CONTACT
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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.
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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 - Deskundige personeel 
en organisatie - sofie.destercke@brakel.be

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

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 
milieu@brakel.be
Jonathan Verspeeten - Adm. medewerker 
055 43 17 60 - jonathan.verspeeten@brakel.be

Burgerzaken
Bevolking
Dirk Faingnaert - Adm. medewerker 
055 43 17 66 - bevolking@brakel.be
Hilde Vandecatsye - Adm. medewerker 
055 43 17 67 - bevolking@brakel.be
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

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
Ricky De Frère
diensthoofd evenementen en communicatie
055 75 57 75 - ricky.defrere@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
Katrien De Langhe - Adm. medewerker 
055 75 57 71 - katrien.delanghe@brakel.be
Belauto: 055 43 15 00

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

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

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: enkel op afspraak

GEMEENTE • OCMW

GEMEENTE • OCMW

CONTACTGESLOTEN OP:
Vrijdag 25 december 2020

Vrijdag 1 januari 2021
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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 31 januari 2021 naar de 
toeristische dienst - Marktplein 1 - 9660 Brakel 

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

Winnaar vorige wedstrijdvraag:
Everaet Marie-Christine uit Brakel

(Het juiste antwoord was : De eerste elektrische wagen dateert 
van 1888. De uitvinder was de Duitser Andreas Flocken).

 

In welke deelgemeente situeert 
zich de Manitoba-straat

en van waar komt deze naam?

ook paalnummer of huisnummer
dichtstbijzijnde woning doorgeven.


