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Je bezoek in het
vaccinatiecentrum
In de volgende weken/maanden ontvang je een persoonlijke
uitnodiging met daarin een voorgesteld tijdstip voor vaccinatie.
Die uitnodiging krijg je via brief, sms of e-mail. De mail afkomstig is
van noreply@doclr.be. De sms wordt verstuurd vanuit het nr 8811.
t

Belangrijk daarbij: het gaat om een voorstel. Bevestig (of verplaats) dus
zeker je afspraak.
Brakelaars worden gevaccineerd in “Fuifzaal Bevegemse Vijvers” (Bevegemsevijvers 1, 9620 Zottegem). Er is een ruime parking voorzien aan de
fuifzaal. Eenmaal aangekomen, wordt eerst je temperatuur gemeten. Als
die niet hoger is dan 38°C, begeleidt een steward je naar de wachtruimte
of het onthaal.
Aan het onthaal bekijkt een medewerker je de onderstaande documenten
bij hebt:
• je identiteitskaart
• je uitnodigingsbrief
• het e-ticket op de achterkant van het adresblad
Wanneer dat in orde is, kan je jouw toegewezen vaccinatielijn volgen. In
Zottegem zijn er vier vaccinatielijnen. De eerste is geel, de tweede blauw,
de derde rood en de vierde groen.
Een eerste stop op de vaccinatielijn is de intake. Je zal er opnieuw je
identiteitskaart moeten tonen. Een verpleegkundige geeft je info over het
vaccin en stelt enkele vragen over je medische toestand. Bijvoorbeeld:
gebruik je bloedverdunners?
Na de intake mag je naar de vaccinatieruimte. Daar zal een verpleegkundige je vaccineren en je vaccinatie registreren via Vaccinet. Daarvoor zal je
nogmaals je identiteitskaart moeten tonen.
Eens alles geregistreerd is, kan je naar de voorlaatste halte van de vaccinatielijn. Daar leg je samen met een medewerker een tweede afspraak
vast. Je toont er een laatste keer je identiteitskaart, zodat alles kan worden
vastgelegd. Daarna ben je klaar voor de laatste stap: de opvolging.
Om op te volgen of je geen bijwerkingen hebt, dien je een kwartiertje
rusten onder toezicht van een arts. Dat gebeurt in de wachtruimte. Neem
gerust iets mee om te ontspannen.
Na vijftien minuten mag je het vaccinatiecentrum verlaten langs de
uitgang. Blijf je ook na je vaccinatie houden aan de maatregelen. Enkel
als meer dan 70% van de bevolking gevaccineerd is, krijgen we het virus
onder controle. Bedankt om daar mee voor te zorgen. n
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0800 200 72

106
jaar

Rachelle Vandenbussche - 106 jaar

GOEDE VOORNEMENS 2021:
GELUKKIG IS ER MAAR ÉÉN ALLEREERSTE KEER
t Waarom deze actie?
De allereerste keer sporten kan al eens een uitdaging zijn.
Gelukkig is er maar één allereerste keer. Geloof ons: de
tweede keer wordt het alleen maar beter. En de derde
keer al helemaal.
Dat is de hoofdboodschap die Sport Vlaanderen wil delen
met iedereen die begint met sporten of er een tijdje uit
is geweest. Het doel? Jou in beweging zetten. Want van
sporten krijg je heel veel terug.

De Eerste Keer Coach weet ‘alles’!
Deze Eerste keer Coach is volledig op de hoogte van het
lokale sportaanbod en kan jouw sportvragen beantwoorden. Hij is als het ware de verbindende factor tussen jou
en het lokale sportgebeuren. Deze persoon heeft kennis over het startersaanbod in de sportdienst, de lokale
sportclubs en fitnesscentra. ‘De eerste keer Coach’ kan je
ook vertellen of er (online) lessenreeksen worden georganiseerd, of er bepaalde events staan gepland en zoveel
meer.Brakels Eerste Keer Coach:
Ben De Vlieger - ben.devlieger@brakel.be
055 42 31 98 - Sportdienst Brakel
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Sport en gezin combineren? Jazeker!
Sporten en bewegen is goed voor lichaam en geest. Daar
twijfelt niemand aan.
Maar wat als jij een drukke baan met een gezin moet
combineren? Meestal blijft er niet veel tijd meer over om
te sporten of te bewegen. We geven je een aantal slimme
tips om toch die paar sport-en beweegmomenten in je
drukke schema te kunnen plannen.
• Plan je sport-en beweegsessie tijdens de training
van je kind(eren).
• Laat je kinderen je vergezellen tijdens je looptocht/
start-to-run (zij fietsen, jij loopt).
• Maak een sportieve ‘bucket list’ met je gezin (samen
20km mountainbiken, 5km lopen, 10km wandelen,
samen een nieuwe sport ontdekken (bv. padel,…).
• Werk je van thuis? Tracht dan tijdens je middagpauze je beweeg-of sportmoment in te plannen.
• Organiseer tijdens het weekend een leuke wandeling of fietstocht met het hele gezin.
• Probeer (zo veel mogelijk) je verplaatsingen te voet
of met de fiets te doen (boodschappen, post...) n

ben.devlieger@brakel.be – 055 42 31 98 of www.brakel.be >
WONEN IN BRAKEL > Sport > Actie 2021: Gelukkig is er maar één allereerste keer)
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ONLINE INSCHRIJVEN

SPORTKAMPEN
ZOMERVAKANTIE 2021
t De online inschrijvingen voor de sportkampen van de zomervakantie starten vanaf zaterdag 24 april 2021 om 9u. Volgende sportkampen zullen, rekening houdende met de coronamaatregelen op dat
moment, georganiseerd worden:

Week van maandag 5 juli t.e.m. vrijdag 9 juli 2021: kleutersportkamp
(3-5 jaar), EK voetbal 2021 (6-12 jaar) en danskamp (6-14 jaar)
Week van maandag 12 juli t.e.m. vrijdag 16 juli 2021:
kleutersportkamp (3-5 jaar), Olympische Spelen Tokio (6-12 jaar) en
paardenkamp (8-14 jaar)
Week van maandag 2 augustus t.e.m. vrijdag 6 augustus 2021:
paardenkamp (8-14 jaar)
Week van maandag 9 augustus t.e.m. vrijdag 13 augustus 2021:
kleutersportkamp (3-5 jaar), ‘Escape Room’ sportkamp (6-12 jaar) en
multimove multipretkamp (6-12 jaar)
Week van maandag 16 augustus t.e.m. vrijdag 20 augustus 2021:
kleutersportkamp (3-5 jaar), vechtsportmix (6-12 jaar), paardenkamp
(8-14 jaar) en fietskamp (10-16 jaar)
Week van maandag 23 augustus t.e.m. vrijdag 27 augustus 2021:
Urban Games omnisportkamp (6-12 jaar) n
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ben.devlieger@brakel.be – 055 42 31 98 of www.brakel.be >
WONEN IN BRAKEL > Sport > Sportkampen

DURBUY ADVENTURE

van 1 juli t.e.m. 3 juli 2021

t De online inschrijvingen voor dit gloednieuw avontuurlijk
sportkamp, voor kinderen van 11 tot en met 16 jaar, starten op
zaterdag 24 april 2021 om 9 uur. Deze activiteit gebeurt in samenwerking met de ILV Burensportdienst Vlaamse Ardennen.
De kinderen logeren in LPM Glamping Durbuy (vol pension) en
volgende activiteiten komen onder andere aan bod: Kajak - Bike
park - 3D labyrinth - Tubing slide - Klimbos - Speleologie - Via ferrata - Free fall - Hoge touwenpiste. n

i

ben.devlieger@brakel.be - 055 42 31 98
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Nieuws van BRAVO

Brakelse Raad voor Ontwikkelingssamenwerking
▼ Oproep aan alle Brakelaars die actief zijn in ontwikkelingsprojecten in het Zuiden.

De Brakelse adviesraad voor ontwikkelingssamenwerking heeft als
doel om de Brakelse solidariteit binnen de gemeentegrenzen en ver
daarbuiten in beeld te brengen en
te ondersteunen. Concreet houdt
dit in dat wij de Brakelse bevolking
willen bewustmaken van de NoordZuidproblematiek, verbinding willen facilite-ren tussen van oudsher
inwonende Brakelaars en nieuwe
Brakelaars met migratieachtergrond
én Brakel-se verenigingen willen
steunen die met een concreet project in het Zuiden bezig zijn en een
beperkte fi-nanciële gemeentelijke
toelage goed kunnen gebruiken.
Het zijn dan ook dezelfde Brakelse
verenigingen die lid zijn van de Algemene vergadering van BRAVO en
hun schouders zetten onder deze
doelstellingen.
Volgende verenigingen worden
vertegenwoordigd in BRAVO :
Morihbet, actief in de Filippijnen,
Cambodja, India, Myanmar, Togo
(gezondheidszorg, onderwijs,
levensonderhoud)

Kinderen van de Zon, actief in
Gambia (duurzame kippenkwekerij
gelinkt aan ondersteuning
onderwijs)
Dierenartsen zonder Grenzen,
actief in diverse Afrikaanse landen
(focus op familiale veeteelt)
Evangelische Christenen Brakel,
ondersteuning van actie ‘schoenendoos’ ten voordele van arme
kinderen in Afrika
Cunina, actief in o.m. Nepal en Haïti
(focus op scholen en onderwijs).
11.11.11 Brakelse afdeling
Ook voor de Brakelse bevolking
werden in de voorbije jaren reeds
vele succesvolle activiteiten
georgani-seerd. Zo waren er enkele
debatavonden rond gevoelige
thema’s als ‘vluchtelingenproblematiek’, ‘belang van de landbouw
en veeteelt hier en in het Zuiden’.
Er werden toneelvoorstellingen
rond het thema opge-voerd in de
Brakelse scholen en een cursus

i

‘djembé georganiseerd. Kinderdagverblijf ’t Narrenschip werd
bekroond door de Vlaamse vereniging van steden en gemeenten
met de Gouden Kinderschoen voor
een project dat werd opgezet in samenwerking met BRAVO onder de
wervende hoofding: ’t Narrenschip
ont-dekt het Zuiden. In 2019 was
er een heel succesvolle culturele
uitwisselingsavond verzorgd door
Bra-kelaars van Afrikaanse origine.
Als corona het ons toelaat komt er
een nieuwe uitwisselingsavond op
20 november 2021, verzorgd door
de Brakelaars van Aziatische origine.
Daarom wil BRAVO een warme oproep doen aan al wie zich geroepen
voelt of die, al is het aan de zijlijn,
betrokken is bij een vereniging
met activiteiten in het Zuiden, om
zich kandidaat te stellen als lid van
BRAVO.
Uiteraard zijn ook mensen welkom
die een helpende hand willen
reiken voor een van onze komende
acti-viteiten, zonder dat zij direct
lidmaatschap ambiëren. n

katrien.delanghe@brakel.be - 055 75 57 71
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Tentoonstellingen in de bib
Tijdens de openingsuren kan je vaak genieten van mooie kunstwerken
aan de wanden van de fictie- en non-fictieafdeling van de bib. Voor 2021
staan volgende kunstenaars gepland:
• maart-april: Christl Mijs
• mei-juni: Monique van Opdorp
• juli-augustus: Jan De Zaeytyd
• september-oktober: Carine Hantson en Guy Gillis
• november-december: Antoinette Detant
t

Iedereen is welkom!

We proberen bij elke tentoonstelling een voorstellingsfilmpje op het Youtube-kanaal van de gemeente te plaatsen. n

Voorjaarsactiviteiten
in de bib

E-boeken
en Leestipper

Het blijft afwachten of onze geplande uitgestelde
activiteiten zullen doorgaan in de bib. Maar we voorzien
gedeeltelijk digitale alternatieven als het niet zou kunnen.
Zo gaat de auteurslezing door Jo Claes zeker door op
donderdag 6 mei, om 20u. Kan het niet live, dan wordt
dit een online lezing. Hetzelfde geldt voor de voordracht
rond afvalpreventie. De ‘Zero Waste Rollercoaster’ door
Veerle Colle blijft dus geprogrammeerd op donderdag
10 juni. Live of online.
Het aperitiefconcert door Duo Adentro van zondag
30 mei verhuist misschien
naar een andere locatie
of wordt uitgesteld. Hou
onze cataloguswebsite in
de gaten voor de meest
recente info. n

t In 2020 maakten reeds 70 lezers gebruik van het gratis
aanbod e-boeken via onze bib. Ze leenden 291 boeken.
Het gebruiksgemak en het feit dat de boeken automatisch na 6 weken verdwijnen en er dus nooit boetes
moeten betaald worden, wordt zeker gewaardeerd.
Als ook jij e-boeken wil lenen op je tablet, pc, e-reader
of smartphone, aarzel niet en probeer het zeker uit. Alle
info vind je op onze cataloguswebsite.

t

i

Naast het e-boekenplatform biedt de bib nog steeds
een eigen collectie e-boeken aan. Die kunnen op een
geleende e-reader van de bib of een e-reader van thuis
geplaatst worden.
Vind je je weg niet in het immense aanbod boeken
dat verschijnt? Laat je gidsen door Leestipper. Via
MijnBibliotheek krijg je elke maand persoonlijke tips
toegestuurd. Wie het al probeerde, is hier meestal zeer
tevreden over. Surf dus zeker eens naar mijnleestipper.
bibliotheek.be om je aan te melden. n

en reservatie brakel@bibliotheek.be - 055 42 12 45
| 7 |

Huis van het kind
Dit voorjaar kan je bij Huis van
het kind naast de gewone dienstverlening ook weer terecht voor tal
van boeiende activiteiten. Gemeente/OCMW Brakel werkt samen met
Huis van het kind Zottegem om
gezinnen met kinderen te ondersteunen.

▼

Hierbij vind je alvast een overzicht van
de activiteiten voorjaar vanuit Huis
van het Kind Zottegem. Al onze activiteiten zijn aangepast aan de coronamaatregelen. Voor meest recente berichten volg je onze facebookpagina
Huis van het Kind Zottegem.
Alle activiteiten zijn gratis. Voor de
infoavonden/webinars moet worden
ingeschreven. Dit kan via het google
formulier (zie link bij het facebookevenement), via huisvanhetkind@ocmw.
zottegem.be of via 09 339 04 10, tenzij
anders vermeld.
Huis van het Kind regio Zottegem is
een samenwerkingsverband tussen
volgende gemeenten: Brakel, Lierde,
Oosterzele, Sint-Lievens-Houtem en
Zottegem. Bijna alle activiteiten in
deze brochure vinden plaats in ons
Huis te Zottegem en dit voorjaar zelfs
meestal bij jou thuis online. Iedereen
is welkom!
DONDERDAG 2 APRIL, 19U30 - 22U
3,2,1, START BORSTVOEDING!
Welke zijn de basisprincipes voor een
geslaagde borstvoeding? Wat is nu
eigenlijk de meerwaarde van borstvoeding? Hoe neem je een goede
start? Waar moet je op letten?
Hoort pijn erbij?
Door Sabine Van Peteghem,
vroedvrouw.
Graag inschrijven op voorhand.
Beperkt aantal deelnemers!

DINSDAG 20 APRIL
IK BEN TWEE EN IK ZEG NEE!
Opgenomen infoavond over peuterpuberteit, gebracht door Imke Van
Herrewegen, psychopedagoog bij
Kind & Gezin
We zetten het filmpje op onze facebookpagina.
DINSDAG 27 APRIL
SLAAP ZACHT
Opgenomen infoavond over slapen
bij kinderen van 0 tot 3 jaar, gebracht
door ene psychopedagoog van Kind
& Gezin. Imke Van Herrewegen brengt
een aantal feiten en weetjes en geeft
slaaptips.
We zetten het filmpje op onze facebookpagina.
DINSDAG 15 MEI, 9U30, 11U OF 13U
EN DONDERDAG 24 JUNI, 14U30
BABYMASSAGE webinar
Door lichaamsmassage kun je je baby
koesteren, knuffelen en er een unieke
en deugddoende relatie mee opbouwen. Babymassage stimuleert de
lichamelijke en emotionele ontwikkeling en is een moment van rust en
ontspanning, zowel voor het ouder als
kind. Bovendien kan het helpen om
een onrustige of zenuwachtige baby
te kalmeren. Het is eenvoudig aan te
leren. Met een korte instructie kun
je zelf op weg. We verwachten papa,
mama, grootouder of onthaalouder,
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samen met hun baby tussen 6 weken
en 6 maanden.
In samenwerking met CM. Inschrijven
kan via www.cm.be/agenda
DONDERDAG 27 MEI, 20U
MIJN KLEINKIND WOONT
IN 2 HUIZEN webinar
Heel wat grootouders hebben kleinkinderen die opgroeien bij ouders die
apart wonen.
Die kleinkinderen wonen dan in twee
huizen. Grootouders hebben hierover
vaak heel wat vragen en bezorgdheden. En dat is normaal. In deze
vorming willen we oma's en opa's
ondersteunen om met deze soms
moeilijke en niet vanzelfsprekende
situatie gepast om te gaan.
We staan stil bij vragen zoals: Wat is
de betekenis van de scheiding voor
de grootouders en de kleinkinderen?
Op welke manier kunnen grootouders
hun kleinkind ondersteunen in deze
situatie? Wat zegt de wet omtrent
de omgang tussen grootouders en
kleinkind? Waar kan je terecht als er
problemen zijn? De vorming verloopt
interactief en er is ruimte voor ervaringsuitwisseling. Inschrijven via de
link naar het googleformulier.

DINSDAG 22 JUNI
ZINDELIJKHEID webinar
Toont jouw peuter interesse in
zindelijk worden en wil je jouw kind
hierbij op een positieve manier
ondersteunen? Dan kan je terecht op
dit informatiemoment. Je komt meer
te weten over de rijpheidsignalen, het
leerproces, de aanpak, de correcte
zithouding...
Opgenomen infoavond gebracht door
psychopedagoog Imke Van Herrewegen van Kind & Gezin. We zetten het
filmpje op onze facebookpagina.
TWINKELTJE
In Twinkeltje kan je baby- en kinderkledij ruilen tot maat 128. Allerlei spullen voor de baby- of peuteruitzet kan
je hier ruilen, alsook speelgoed. Het
werkt als volgt:
1. Je brengt proper gewassen kinderkledij of ander bruikbaar materiaal
naar Twinkeltje.
2. Elk stuk dat je binnenbrengt, wordt
geteld en bezorgt je punten op je
klantenkaart.
3. Voor dit aantal punten kan je naar
hartenlust shoppen in Twinkeltje, meteen of bij een volgend bezoek.
Voorlopig kan je twinkeltje enkel
bezoeken op afspraak. Je kan deze
boeken via onze bookingspagina:
https://outlook.office365.com/owa/

calendar/OCMWZottegem@zottegem.
be/bookings/.
SPELENDERWIJS
Elke woensdagnamiddag van 13.30
tot 16 uur zijn (groot)ouders en kinderen welkom tijdens ons ontmoetingsmoment ‘Spelenderwijs’. We plannen 1
maal per maand een leuke begeleide
activiteit, volledig gratis en zonder inschrijvingen. Zolang de coronamaatregelen gelden, bieden wij in plaats van
een activiteit bij ons een speelpakket
aan met alles wat je nodig hebt om de
activiteit thuis samen met je kinderen
te doen. je kan dit pakket voor afhaal
reserveren op onze bookingspagina.
APRIL: DE PAASHAAS OP BEZOEK!
MEI: FRUITIGE FLUITERS
24 JUNI: BUSHKRAFT
DE KATROL
De Katrol biedt studie- en opvoedingsondersteuning aan gezinnen
met kinderen van de derde kleuterklas
tot en met de eerste graad van het
secundair onderwijs.
De Katrol Zottegem geeft steeds
voorrang aan kinderen uit het basisonderwijs.
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Na het kennismakingsgesprek wordt
samen met de ouders beslist of de
Katrol een passend antwoord kan
bieden op de vragen van het gezin.
Een student uit een sociaal-agogische
opleiding of uit de lerarenopleiding
biedt, in samenspraak met de ouders,
op een creatieve manier hulp bij het
huiswerk.
De studieondersteuning gaat minimum 2 maal per week door, bij de
gezinnen thuis.
De contactpersonen van De Katrol
zijn steeds telefonisch bereikbaar. Een
gesprek of huisbezoek gebeurt na
afspraak. Je kan de katrol bereiken via
0468 12 22 03 (Katleen), 0495 56 46 77
(Ellen) of katrol@ocmw.zottegem.be. n

i

055 43 15 04
Hanne De Brakeleer

Kom jij in aanmerking voor een waardebon van € 25,00
▼ 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 wordt gebruikt
gedurende een vastgelegde periode

van zes maanden.
(In geval van co-ouderschap, ontvangt elke ouder 2 waardebonnen
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 inkomensvoorwaarden. In bevestigend
geval, kan u nadien deze waardebonnen afhalen in het OCMW.
Volgende documenten dien je mee
te brengen indien u langskomt op

het OCMW ( zonder deze documenten kan uw aanvraag niet worden
onderzocht ):
• uw identiteitskaart
• een uittreksel (of attest) gezinssamenstelling (je kan dit online aanvragen via website gemeente Brakel)
• rekeninguittreksels met inkomsten
van de laatste drie maanden en/of
inkomensattesten
• vonnis co-ouderschap of de verklaring op eer tussen beide ouders n
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055 43 15 02 (Carine Pollez)
055 43 15 03 (Vanessa Roosen)
055 43 15 07 (Yoko Maes)
055 43 15 05 (Elke Vanwaeyenberge)
055 43 15 04 (Hanne De Brakeleer)

Ben jij minimum 1 maand technisch werkloos geweest?
▼ Gezinnen die minimum één maand (geen aaneensluitende periode) terugvielen op technische werkloosheid

én die minimum 10% inkomstenverlies op het gezinsinkomen hebben geleden en dit vanaf 19.10.2020, kunnen een tegemoetkoming aanvragen bij de sociale dienst van het OCMW.
Het maximumbedrag dat een gezin kan krijgen is
€ 250,00.
- Indien het gezin één maand technisch werkloos is geweest: is er een tussenkomst van € 50,00.
- Indien het gezin twee maanden technisch werkloos is
geweest: is er een extra tussenkomst van € 75,00 voorzien, dus in totaal € 125,00.
- Indien het gezin drie of meer maanden technisch werkloos is geweest: komt er bovenop die € 125,00, nog eens
€ 125,00, zijnde dus in totaal € 250,00 (= het maximumbedrag).
Er zal een sociaal onderzoek worden gevoerd om na te
gaan of je voldoet aan de voorwaarden.
Volgende documenten dien je mee te brengen op de
afspraak bij de maatschappelijk werker:
• Identiteitskaart
• Bankkaart
• Beslissing technische werkloosheid vanaf 19.10.2020
(tweede lockdown)

• Overzicht aantal dagen technische werkloos sinds
19.10.2020 (tweede lockdown)
• Inkomensattest van de periode technische werkloosheid
• Loonbrieven twee volledige gewerkte maanden voor
datum ingang technische werkloosheid
• Indien van toepassing: inkomensattest huidig inkomen
andere gezinsleden zonder technische werkloosheid
tijdens de periode van het gezinslid met technische
werkloosheid
De uiterste datum waarop je een aanvraag kan doen is
06.12.2021. n
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055 43 15 04 (Hanne De Brakeleer)
055 43 15 05 (Elke Vanwaeyenberge)
055 43 15 07 (Yoko Maes)
055 43 15 03 (Vanessa Roosen)
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GBS Brakel neemt het op tegen pesten
▼ Door het ruime spelaanbod, sporttoernooien, dansmiddagen, enz. hebben de kinderen op deze gemeenteschool

geen tijd om te pesten. Ook kindvriendelijke beplanting op speelplaats en speeltuin dragen bij aan deze preventieve aanpak. Tijdens Kwink-lessen wordt actief geoefend op de sociale omgang met leeftijdsgenoten. Maar de
Vlaamse Week Tegen Pesten was dit jaar de kers op de taart. De school kreeg een total make over met een zelfgemaakte complimentenboom, affiches, tekeningen, vlaggen. Om hun enthousiasme te uiten, kregen de kinderen
een coronaproof slotevenement op vrijdag 12 februari. Leerkrachten en leerlingen waren getuige van de pestmuur
die door 2 kinderen symbolisch vernietigd werd. In klasbubbels werd de ketnet "Stip it" gezongen en fantastisch
gedanst... Parike Doet Het n

Ben je vertrouwt met
dit beeld? Heb je de
deelauto al eens
gebruikt? Help ons en
deel je ervaring via
www.brakel.be
11 | WELZIJN

Ik ben nu een échte pleegmama
Pleegzorg kent vele vormen. Sommige trajecten duren
heel kort, andere tot het kind op eigen benen kan staan. Er
zijn mensen die zorgen voor een -tot dat moment- onbekend kind. Anderen kenden het kind al of zijn zelfs familieleden die op een bepaald moment de zorg overnemen.
Brakelaars Sam en Chiara behoren tot die laatste groep. Zij
zorgen al meer dan een jaar voor hun nichtje, dat bijna zes
jaar oud is.
Het nichtje van Chiara kende een moeilijke thuissituatie.
Sinds haar tweede woonde ze bij oma. Op dat moment
woonde Chiara ook nog thuis en was ze dus meer een
‘pleegzus’.
Oma was echter ziek en toen bleek dat haar lijdensweg
snel tot een einde zou komen, vroeg ze Chiara om de
zorg over te nemen. Op dat moment was zij pas met haar
vriend gaan samenwonen en nog niet eens afgestudeerd.
Toch was het voor haar de logische stap om haar nichtje
op te vangen. Van dan af aan waren zij pleegzorgers.
‘Wij zouden het iedereen aanraden.
Elk kind verdient toch een gezin?’
t

Het lijkt erop dat jullie die keuze heel van zelfsprekend vonden. Liep dat meteen goed?
Voor Sam verliep de start moeizaam. “Opeens had ik een
gezin mét kind en dat kind had een ‘rugzakje’. In het begin
testte ze mij sterk uit. Het leek alsof ze zeker wilde weten
dat ik zou blijven, hoe moeilijk ze het mij soms ook maakte.
Desondanks hield ik vol uit liefde voor Chiara en omdat ik
meer en meer besefte hoeveel mijn pleegdochter in haar
korte leventje al meemaakte. Zelf groeide ik op in het perfecte gezin en die stabiliteit
wil ik haar ook bieden.

‘Eerlijkheid en beleefdheid’ vind ik heel belangrijke waarden om haar mee te geven. Mijn ouders staan helemaal
achter mij en Chiara. Ze helpen ons waar nodig en onze
pleegdochter vindt
het ook heel fijn om bij hen langs te gaan.”
Ondertussen zijn jullie ruim een jaar verder.
Zien jullie een evolutie?
“Het gaat inderdaad veel beter”, zegt Chiara. “Eerst zag ik
mezelf niet als een pleegmoeder maar nu ben ik dat écht
geworden. Mijn nichtje en ik dragen veel zorg voor elkaar.
We delen het gemis voor oma en vinden elkaar daarin.
Ze is ontzettend lief en zorgzaam. Waar ze in het begin
een klein en bedeesd meisje was, is ze nu helemaal open
gebloeid. Dat ging stapje voor stapje en met de nodige
hulp. We genieten van de kleine dingen. Schoolfeesten
vind ik geweldig, net als knutselwerkjes. Brakel is de ideale
gemeente om kinderen groot te brengen. Het is hier rustig
en toch is er heel wat te beleven!”
Hoe kijken jullie naar de toekomst?
“Wij willen vooral dat ze gelukkig wordt, al vind ik het ook
belangrijk dat ze goed studeert”, aldus Chiara. “Zo kan ze
haar leven goed opbouwen en later een eigen huis en
gezin hebben. Op moeilijke momenten kan ik rekenen op
onze pleegzorgbegeleidster, Hanne. We hebben ondertussen een goede band opgebouwd waardoor ik echt
wel duidelijk mijn mening kan geven. Zij helpt mij als ik
het bijvoorbeeld moeilijk heb met de bezoeken aan haar
papa of toen mijn pleegdochter mij ‘mama’ ging noemen.
Ondertussen noemt ze mij steevast ‘muis’, net zoals oma
vroeger. Wij vinden het prachtig om voor haar te zorgen.
We zouden iedereen aanmoedigen om pleegzorg een
kans te geven. Het vraagt veel van je maar je krijgt ook
zoveel terug! n

i

Pleegzorg Oost-Vlaanderen
Stapelplein 28, 9000 Gent
0471 91 91 02 - www.pleegzorg.be
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Vangacties zwerfkatten
Na het evalueren van de zwerfkattenacties van 2020 werd er
vastgesteld dat een systeem met meerdere acties per jaar voor alle partijen een verbetering zou zijn. Vandaar zullen in 2021 zwerfkattenacties
georganiseerd worden op onderstaande data:
t

Wat mag wel en niet
in de glascontainer?
Hou rekening met volgende regels:
Witte glascontainer → transparant glas
Groene glascontainer → gekleurd glas
t

Het glas, dat volledig leeg is en geen
deksels of doppen bevat, werp je volgens kleur in de glascontainer. Metalen
deksels en doppen van glazen bokalen/
flessen horen niet thuis in de glascontainer maar wel in de PMD-zak. Neem
deze mee naar huis, want achterlaten
rond de glascontainer is geen optie.
Dit valt onder sluikstorten, wat bij wet
verboden is.  
WAT KAN ER IN DE GLASCONTAINER?
• Transparante glazen
• Bokalen en flacons
• Gesorteerd per kleur (wit en gekleurd)
WAT KAN ER NIET IN DE
GLASCONTAINER?
• Hittebestendig glas (zoals ovenschotels en kookplaten)
• Porselein en aardewerk
• Stenen flessen en kruiken
• Opaalglas en kristal
• Vlak glas (zoals ruiten en spiegels)
• Lampen en TL-lampen
Deze moeten naar het recyclagepark
gebracht worden. n

i

• 8 maart tot en met 11 maart
• 12 april tot en met 15 april
• 10 mei tot en met 13 mei
• 14 juni tot en met 17 juni
• 9 augustus tot en met 12 augustus
• 13 september tot en met 16 september
• 11 oktober tot en met 14 oktober
• 15 november tot en met 18 november
• 13 december tot en met 16 december
Voorafgaand aan iedere actie communiceren wij nogmaals via onze
gemeentelijke infokanalen, hou deze dus ook zeker in de gaten.
Inwoners kunnen zwerkattenlocaties melden aan de gemeentelijke
milieudienst. De naam, adres, telefoonnummer van de melder + het
aantal zwerfkatten wordt genoteerd.
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.
De zwerfkatten worden door de dierenarts gecontroleerd op de aanwezigheid van een chip en na behandeling door de dierenarts teruggeplaatst op de locatie waar ze werden gevangen.
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 1/11/2017 houdende identificatie en registratie;
- de wetgeving vanaf 1/04/2018 houdende castratie en sterilisatie.
Meer informatie hieromtrent kan je vinden via https://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.
Via de homepagina van onze gemeentelijke website www.brakel.be
zal er een lijst gepubliceerd worden van de straten waar een vangactie
wordt georganiseerd. Deze lijst wordt up-to-date gehouden afhankelijk
van de meldingen die binnenkomen. n

i

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

Nestkastactie 2021
t

Een nestkastje hangen en ook zorgen dat het bewoond wordt…

Wie houdt niet van vogels in zijn tuin?
Ze zorgen voor vrolijk gekwetter en activiteit in de tuin. Bovendien eten ze insecten zoals muggen en vliegen. Met
een paar kleine ingrepen kan je jouw tuin omtoveren tot een thuis voor koolmees, roodborst of huismus.
Zo kan je hen in de winter bijvoederen of een nestkast ophangen in de lente.
Doe jij ook mee aan de nestkastjesactie 2021?
De Gemeente Brakel en Natuurpunt maakten voor jou een selectie van enkele populaire, duurzame nestkasten. Ze
zijn gemaakt van hout uit duurzaam beheerde bossen en je geniet van een voordelige prijs dankzij deze groepsaankoop.
Een nestkastje hangen is makkelijk. Zorgen dat het bewoond wordt is al iets moeilijker. Daarom hebben we er dit
jaar voor gezorgd dat bij elk nestkastje een informatiefiche zit waarop je kan lezen welke maatregelen je kan nemen
om de kans te vergroten dat je nestkastje bewoond wordt!
We selecteerden ook een bijenhotel voor wilde bijen. Deze nuttige insecten hebben het moeilijk.
Zaai een kleine bloemenweide in en hang een insectenhotel op. In ruil zorgen de bijen voor bestuiving van je
groenten en fruit.
De opbrengst van deze actie gebruikt Natuurpunt om de natuurgebieden in Brakel verder uit te breiden.
Bestellen?
Stuur vóór 9 april 2021 een mail naar contact@burreken.be of naar milieu@brakel.be
Vermeld je naam, adres, telefoonnummer en aantal stuks per artikel.
Betaling:
Graag vooraf betalen via overschrijving op rekening BE 785230 8500 2286 van Natuurpunt Kern Rondom Burreken.
Afhalen:
Brakel, gemeentelijke loods op zaterdag 24 april 2012 van 10-12 uur
Aanbod:
We selecteerden voor jou 8 nestkasten voor vogels en een bijenhotel.
- Koolmees
- Pimpelmees		
- Huismus
- Roodborst
- Zwarte Roodstaart
- Spreeuw
- Huiszwaluw
- Boerenzwaluw		
- Bijenhotel

i

De Brakelse natuur dankt je! n
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milieu@brakel.be - 055 43 17 60

Nestkast Portland
voor pimpelmees
Artikelnummer: 980590425
Verkoopprijs: 16.99 euro
Besteleenheid : 1
Afmeting:
22 x 15,5 x 24 cm

Nestkastjes 2021

Nestkast Oklahoma
voor mus
Artikelnummer:980610425
Verkoopprijs:16.99 euro
Besteleenheid : 1
Afmeting:
22 x 17,5 x 28,5 cm

Nestkast Toronto
voor koolmees
Artikelnummer: 980600425
Verkoopprijs: 16.99 euro
Besteleenheid : 1
Afmeting:
15 x 20 x 28,5 cm

Nestkast Houtbeton half open
voor Zwarte Roodstaart
Artikelnummer: 936200425
Verkoopprijs: 24,99 euro
Besteleenheid : 1
Afmeting:
17,5 x 19 x 24 cm

Nestkast Cadiz half open
voor Roodborst
Artikelnummer: 90817
Verkoopprijs: 13.99 euro
Besteleenheid : 1
Afmeting:
15 x 19 x 23.3 cm

Nestkast hout
voor Spreeuw
Artikelnummer: 90778
Verkoopprijs: 34,99 euro
Besteleenheid : 1
Afmeting:
25 x 32 x 33.5 cm

Nestkast houtbeton kunst-nest
voor boerenzwaluw
Artikelnummer: 90004
Verkoopprijs: 9,99 euro
Besteleenheid : 1
Afmeting:
10 x 20 x 14 cm

Nestkast houtbeton kunst-nest
voor huiszwaluw
Artikelnummer: 90052
Verkoopprijs: 9,99 euro
Besteleenheid : 1
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Bijenhotel Pinta
Artikelnummer: 92115
Verkoopprijs: 7,99 euro
Besteleenheid : 1
Afmeting:
17 x 11 x 19.7 cm
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Erfgoeddag 2021: De nacht
t “Mijnwerkers – De mannen van de nacht”

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 daar. De harde werkers werden er gegeerd en ze brachten een,
voor die tijd, mooi salaris naar huis evenals een voorraad steenkool. 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
invoering van de sociale zekerheid, begonnen de zware gezondheidsproblemen.
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.
ZONDAG

25

ZATERDAG

April

1

ZONDAG

Mei

Mei

10 tot 18 uur

14 tot 18 uur

14 tot 18 uur

Waar: Gemeentelijk Medisch-historisch Museum.
Toegang enkel via de Spoorwegstraat naast nr. 2
De toegang tot de tentoonstelling en het museum is gratis. n

2

Organisatie
Culturele Raad Brakel,
werkgroep Open Monumenten
met de medewerking van de
Geschied- en Heemkundige Kring Triverius.

i

toerisme@brakel.be - 055 43 17 63
Bezoek aan de mijn van Tertre door de leerlingen van de Mijnschool in 1943.
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Intrafamiliaal geweld
In de politiezone Brakel-HorebekeMaarkedal-Zwalm werd een onderzoek verricht omtrent intrafamiliaal
geweld. Hierbij verdiepte onze
stagiaire Hélène, studente pedagogische wetenschappen, zich in dit
thema. Uit onderzoek is gebleken
dat er veel slachtoffers zijn die niet
weten waar ze terecht kunnen. Het
is meer dan nodig om hierop in te
spelen. Er werd beslist om te werken
aan een folder en een online boekje.
Deze belichten de werking van
hulpverleningsinstanties waar zowel
daders als slachtoffers terecht kunnen. Daarnaast werd een enquête
opgesteld. Deze zal gedeeld worden
via onze Facebookpagina om zicht
te krijgen op de aanwezigheid van
intrafamiliaal geweld binnen onze
politiezone. Wij vragen tevens je
medewerking tot het invullen van
deze online enquête, die volledig
anoniem kan ingevuld worden.
▼

Wat is intrafamiliaal geweld (IFG)?
Intrafamiliaal geweld gaat over iedere
vorm van fysiek, seksueel, psychisch
of economisch geweld tussen leden
van eenzelfde familie, ongeacht hun
leeftijd. Het gaat ook over alle gedragingen waarvan, hoewel ze geen
misdrijf lijken te zijn, bij de politie of
het parket aangifte wordt gedaan en
die omschreven worden als familiaal
geschil of kind in gevaar.
Welke vormen van IFG bestaan er?
Er bestaan erg veel vormen van
intrafamiliaal geweld. Zo is er partnergeweld, siblinggeweld kindermishandeling, of ouderenmis(be)
handeling. Wanneer je getuige bent
van één van deze vormen, wordt dit
ook beschouwd als een vorm van
slachtofferschap.
In 2020 noteerden we 66 aangiftes in
Brakel, 1 in Horebeke, 12 in Maarkedal

en 16 in Zwalm. We vermoeden dat
de stijging van het aantal meldingen
in 2020 voor onze politiezone tussen
de 7 en 9% zal liggen. We zijn er nog
steeds van overtuigd dat er een aanzienlijk aantal niet aangemelde feiten
zijn. Als politiezone willen we vooral
inzetten op het verlagen van de
drempel om hulp te zoeken teneinde
het geweld te voorkomen of te doen
stoppen.

het kind centraal. Zij focussen op
kansen creëren en advies en informatie geven. Wanneer kinderen erg
onbuigzaam zijn en je de rust en
veiligheid thuis wil laten terugkeren
kan je beroep doen op crisishulp aan
huis. De thuisbegeleiding wil gezinnen helpen die het moeilijk hebben.
Ze willen er op verscheidene manieren voor zorgen dat het gezin terug
grip krijgt op zijn leven.

Waarom hulp zoeken?
Wij zijn er ons van bewust dat je het
niet gemakkelijk hebt. Het is daarom
erg belangrijk dat je beseft dat je niet
alleen bent. Samen gaan we aan de
slag om antwoorden te zoeken op de
problemen die zich voordoen in je
leven en om het geweld te stoppen.
Bij wie kan je terecht? Er zijn heel wat
instanties die zich bezighouden met
IFG en bijstand bieden aan slachtoffers van IFG. Aarzel niet om contact
op te nemen met hen, zij helpen je
graag verder en ondersteunen je
waar nodig.

Dringende hulp of vragen?
We zijn er ons van bewust dat de
situatie in jouw gezin soms helemaal
uit de hand kan lopen. Ben je bang,
heb je vragen of dringende hulp
nodig, dan kan je contact op nemen
met de hulpdiensten. Voor dringende
hulp kan je via het nummer 101 de
politie contacteren. Voor vragen
omtrent intrafamiliaal geweld kan je
telefonisch contact opnemen met de
hulplijn 1712. Zij hebben ook een online chatforum namelijk www.1712.
be/chat dat volledig anoniem is.

De hulpverleningsinstanties
Uit een reeds uitgevoerd onlineonderzoek blijkt dat 60 procent van de
online participanten aangifte zouden
doen bij de politie, waar de situatie
opgevolgd wordt met het oog op
bescherming.
CAW: Heb je behoefte aan advies en
informatie? Dan kan je als volwassene
terecht bij het CAW en als jongere bij
het JAC. Zij proberen samen met jou
op zoek te gaan naar antwoorden.
CGG: Bij nood aan psychologische
bijstand kan je na doorverwijzing van
een arts terecht bij een CGG. Dit kan
samen met je gezin.
OCMW: Heb je nood aan financiële
bijstand of juridische informatie? Dan
kan je beroep doen op het OCMW.
CLB: Kind en Gezin en het CLB zetten
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Kostprijs?
Vele mensen maken zich zorgen over
het prijskaartje van deze ondersteuning. Wij kunnen meegeven dat het
merendeel hiervan volledig gratis is
en dat je met open armen zal ontvangen worden.
Verdere informatie en wil je graag
meer weten hierover?
Uiteraard bestaat er nog veel meer
informatie rond de hulpverleningsinstanties waar je beroep kan op doen.
Surf naar onze website:
www.politie.be/5426/ en zoek naar
het online boekje. Binnenkort zal
eveneens een folder terug te
vinden zijn op diverse locaties, zoals
bij je lokale apotheek, dokter en
jeugdbeweging.n

CONTACT
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

De verantwoordelijke van de wijkwerking:
Freddy Cruypeninck, Eerste Commissaris

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

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

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….
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CONTACT

GEMEENTEBESTUUR
Burgemeester Stefaan Devleeschouwer | Open Vld

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

Eerste schepen Marleen Gyselinck | Open Vld

Senioren, gelijke kansen - ambtenaar van de burgerlijke stand
Zitdag: 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 Marcel Saeytijdt | Open Vld

Nederstenkouter 19 - marcel.saeytijdt@gmail.com - 055 42 50 62

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
Alexander De Croo - Lepelstraat 45 - contact@premier.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

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

Bart De Boitselier - Schoolhoofd
bart.deboitselier@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 RECYCLAGEPARK

DOOR COVID-19
KUNNEN DE ONDERSTAANDE
OPENINGSUREN
TIJDELIJK AANGEPAST ZIJN !

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

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
Openingsuren van de sporthal:
Openingsuren zomermaanden (mei - augustus)
Maandag tot vrijdag van 9 tot 22 uur
Zaterdag van 9 tot 20 uur

BUITENDIENSTEN

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)

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

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

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
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GESLOTEN OP:
Maandag 5 april
(Paasmaandag)
Donderdag 13 mei
(O.H Hemelvaart)
Maandag 24 mei
(Pinkstermaandag)

GEMEENTE • OCMW

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

Algemeen directeur
Jürgen De Mets
055 43 17 50 - jurgen.demets@brakel.be
Adjunct algemeen directeur
Bianca De Staercke
055 43 15 08 - bianca.destaercke@brakel.be

GEMEENTE EN OCMW DIENSTEN

Financieel directeur
Ludo De Smet
055 43 17 51 - ludo.desmet@brakel.be
Secretariaat
Danny Van Daele - Adm. hoofdmedewerker
055 43 17 52 - danny.vandaele@brakel.be
Tamara Verspeeten - Stafmedewerker
055 43 17 54 - tamara.verspeeten@brakel.be
Dany Blommaert - Adm. medewerker
055 43 17 53 - dany.blommaert@brakel.be
Sofie Destercke - 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
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CONTACT

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

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

Beschadigd wegdek:
Defecte straatlamp:

ook paalnummer of huisnummer
dichtstbijzijnde woning doorgeven.

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
Waarvoor staat de
afkorting “BRAVO”
(antwoord terug te vinden in dit infoblad)
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:
Guy De Meulemeester uit Brakel
(De Manitobastraat is een doodlopende weg in Everbeek-Boven.
Rond de eeuwwisseling emigreerden heel wat inwoners van Everbeek
naar de Provincie Manitoba in Canada).

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