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Boeiende voordrachten 
en muziek in de bib

t Illustrator en zero waste wannabe Veerle 
Colle vertelt op donderdag 9 september, om 
20u, over afvalpreventie. Een optimistische 
interactieve lezing die je veel zin zal geven in 
een duurzame en bewuste levensstijl.

Kankeronderzoeker Johan Swinnen onder-
nam al verschillende keren een looptocht uit 
verbondenheid met kankerpatiënten. Een 
voordracht die inspireert en hoop brengt.
Donderdag 14 oktober, om 20u.

Op vrijdag 22 oktober vertelt Bert Govaert 
over minister Albert De Vleeschauwer tijdens 
W.O. II. Een activiteit van Triverius i.s.m. de bib.

En Seniornet Vlaanderen maakt je wegwijs in 
de wereld van het digitaal betalen. De voor-
dracht 'Online bankieren' gaat door op maan-
dag 22 november van 13.30 tot 16.30u. Op 
donderdag 2 december zijn er 2 workshops 
rond Itsme en Payconiq. Deze gaan door van 
9 tot 12u en van 13 tot 16.15u.

In 2020 was Ludwig van Beethoven 250 jaar 
‘oud’. Toppianist Hans Ryckelynck brengt op 
25 november, om 20u, een pianorecital met 
enkele prachtige sonates. n

t Ook na de Brexit blijven we in de ban van de Britse 
muzikale traditie. De zes zangers van Air For Six dom-
pelen ons onder in de vocale rijkdom van de Engelse 
ensembletraditie. Op het programma staan enkele grote 
namen uit de romantische school, waaronder Ralph 
Vaughan Williams, Edward Elgar
en ook de beroemdste Engelse componist uit de twin-
tigste eeuw: Lord Benjamin Britten. Air For Six duikt ech-
ter ook de hedendaagse Britse popmuziek in met The 
Beatles!
Corona zette de internationale carrières van de zes Air 
For Six-solisten even on hold, maar gelukkig zagen deze 
vrienden zo wel hun kans om hun gemeenschappelijke 
liefde voor dit uniek Engels repertoire om te zetten in 
een verrassend vocaal avontuur waarvan wij getuige 
mogen zijn!
Met Liesbeth Devos, sopraan, Astrid Stockman, sopraan, 
Inez Carsauw, mezzosopraan, Adriaan De Koster, tenor, 
Joris Derder, bariton en artistiek leider, Charles Dekeyser, 
bas.
Het concert gaat daar op zaterdag 2 oktober om 20u, in 
de kerk van Nederbrakel. 
Kaarten (basistarief 12 euro) zijn te koop in de bib en op 
de Dienst Toerisme.
Met de steun van de Culturele Raad Brakel en Farys. n

Festival van Vlaanderen!

ii   brakel@bibliotheek.be - 055 42 12 45
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Huis van het kind
t  Alle activiteiten zijn gratis en 
zonder inschrijving. Voor de info-
avonden moet wel worden inge-
schreven. Dit kan via het google 
formulier (zie link bij het facebook-
evenement), 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. Iedereen is welkom!

DINSDAG 21 SEPTEMBER, 19U30-
21U30 - Ik kan het! Over faalangst 
bij jongeren
Faalangst of de vrees om te mislukken 
komt vaak voor en uit zich in allerlei 
lichamelijke reacties, denkwijzen 
en gedragingen. Sommigen gaan 
helemaal onderuit en blokkeren totaal. 
Anderen gaan op de vlucht voor angst 
of beginnen als bezetenen te studeren 
met de nodige risico’s voor de ei gen 
gezondheid als gevolg.
Hoe kan je faalangst voorkomen, 
herkennen en aanpakken? Wat kan je 
als ouder zeggen of doen om het niet 
erger te maken? Met concrete tips en 
voorbeelden om faalangst de kop in 
te drukken, vooral gericht op jongeren 
of ouders van kinderen ouder dan 12 
jaar. Graag inschrijven op voorhand via 
cm.be/agenda

DONDERDAG 23 SEPTEMBER - 13U 
TOT 15U / DONDERDAG 25 NOVEM-
BER - 19U TOT 20U30 - Een hapje 
voor jou, een hapje voor mij
WAT? Alles wat je wil weten over 
babymaaltijdjes.
HOE INSCHRIJVEN?
- via de Kind&Gezin-lijn (078/150.100)

- cbzottegem@kindengezin.be
- jouw verpleegkundige

MAANDAG 5 OKTOBER, 19U30 - 22U 
3,2,1, start borstvoeding!
Welke zijn de basisprincipes voor een 
geslaagde borstvoeding? Wat is nu 
eigenlijk de meerwaarde van borst-
voeding? Hoe neem je een goede 
start? Waar moet je op letten? Hoort 
pijn erbij?
Door Sabine Van Peteghem, vroed-
vrouw. Graag inschrijven op voorhand. 
Beperkt aantal deelnemers!

DINSDAG 12 OKTOBER, 19U – 21U 
Mijn peuter wordt zindelijk
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 cor-
recte zithouding... Alle aanwezigen 
ontvangen ook het "Plaspoort", een 
handig notitieboekje met stappen-
plan en praktische tips. Door Lieve De 
Ridder - verpleegkundige - en Anne 
Aelvoet, - psychopedagoog - Kind & 
Gezin. Graag inschrijven op voorhand 
via cbzottegem@kindengezin.be of 
jouw verpleegkundige. Beperkt aantal 
deelnemers!

WOENSDAG 21 OKTOBER, 10U - 11U15 
Peuters in actie
Een doe-sessie met actieve speel- en 
beweegtips voor (groot)ouders en 
hun peuters (1-3 jaar). De peuterpe-
riode is een mijlpaal in de ontwikke-
ling van elk kind. Tussen 1 en 3 jaar 
is spelen, lopen, springen, dansen,… 
kortom bewegen hun belangrijkste 
bezigheid. Want een sterke motori-
sche ontwikkeling legt de basis voor 
de latere complexe vaardigheden. Tip: 
Draag losse en gemakkelijke kledij.

In samenwerking met CM. Inschrijven 
kan via www.cm.be/agenda

DONDERDAG 22 OKTOBER, 18U30-
20U30 Babymassage
Door lichaamsmassage kun je je baby 
koesteren, knuffelen en er een unieke 
en deugddoende relatie mee op-
bouwen. Babymassage stimuleert de 
lichamelijke en emotionele ontwik-
keling 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, 
samen met hun baby tussen 6 weken 
en 6 maanden. I.s.m. CM. Inschrijven 
kan via www.cm.be/agenda

MAANDAG 26 OKTOBER, 19U - 20U30 
Ik ben twee en ik zeg nee!
Een interactieve infoavond over 
peuterpuberteit: door ervaringen, 
tips & tricks uit te wisselen, ga je goed 
geïnformeerd naar huis! 
Door Lieve De Ridder en Siegline Van 
Daele, verpleegkundigen Kind & Gezin
Graag inschrijven op voorhand via 
cbzottegem@kindengezin.be of jouw 
verpleegkundige. Beperkt aantal 
deelnemers!

DONDERDAG 8 NOVEMBER, 19u30 
- 21u30 - Samen positief : Help je 
kind positief denken.
Kinderen die positief denken hebben 
meer zelfvertrouwen, zijn gelukkiger 
en hebben meer vrienden. Hoe kan je 
hen als ouder daarin actief ondersteu-
nen? Ontdek tal van tips en tools om 
samen met jouw kind een positiever 
leven uit te bouwen. Leer tijdens deze 
infosessie positief samen te zijn en sa-
men positief te zijn. Graag inschrijven 
op voorhand via cm.be/agenda.

DINSDAG, 9 NOVEMBER, 9u30 - 11u30 
Ergonomisch dragen van je baby
Nathalie Corne van “Zonnehoed”, 
mama van 4 kinderen en met o.a. 
diploma’s verpleeg-en vroedkunde op 
zak is ook draagconsulente. Zij kent 
alle mogelijke draagtechnieken en 
-systemen om je baby ergonomisch 
te dragen. Breng gerust je baby (tot 18 
maanden) mee naar deze draagwork-
shop! Graag inschrijven op voorhand!
Beperkt aantal deelnemers.

WOENSDAG, 24 NOVEMBER, 19u30 - 
21u30 - Plezant naar dromenland
Soms hebben kindjes moeite om zelf-
standig in slaap te vallen, ze worden 
midden in de nacht wakker en willen 
niet meer slapen zonder mama of 
papa in de buurt. Als ouder sta je vaak 
voor een grote uitdaging wat de slaap 
van je kind betreft. Helaas bestaat er 
geen wondermiddel om je kind elke 
nacht te laten slapen als een roos. 
Maar met goede slaapgewoonten en 
door positief te reageren op het slaap-
gedrag van je kind, kom je gelukkig al 
een heel eind. En jong geleerd is oud 
gedaan. Deze praktische workshop is 
een aanrader voor ouders van kinde-
ren tussen 2,5 en 6 jaar die thuis aan 
de slag willen gaan met het opbou-
wen van een slaapstructuur en goede 
slaapgewoonten. In samenwerking 
met CM. Inschrijven kan via www.
cm.be/agenda
Beperkt aantal deelnemers.

SPELENDERWIJS
Elke woensdagnamiddag van 13.30 
tot 16 uur zijn (groot)ouders en kinde-
ren welkom tijdens ons ontmoetings-
moment ‘Spelenderwijs’. In het najaar 
willen we dit indien mogelijk opnieuw 
opstarten. Het is mogelijk dat we dan 

zoveel mogelijk onze tuin hiervoor 
gaan opzoeken of het aantal bezoe-
kers moeten beperken. We plannen 1 
maal per maand een leuke begeleide 
activiteit, volledig gratis en zonder 
inschrijvingen.
15 SEPTEMBER: Volksspelen in de tuin... 
13 OKTOBER: De herfst strijkt neer... 
10 NOVEMBER: Huis van Karaoke 
1 DECEMBER: De Sint op bezoek! 
22 DECEMBER: De grote kerstshow! 
(deze activiteit gaat door in het Lokaal 
dienstencentrum Egmont)
19 JANUARI: Lees je mee?

MAMAGROEP 
ONDERSTEUNENDE GROEPSGESPREK-
KEN OVER MAMA-ZIJN
Het moederschap roept veel twijfels, 
vragen en gevoelens op:
• Doe ik het goed?
• Hoe vind ik opnieuw evenwicht in 
mijn leven?
• Is het normaal dat het me soms 
zwaar valt?
Je bent welkom met jouw verhaal. In 
onze groep willen we het moeder-
schap zoals het echt is op een milde 
manier ruimte geven. We stellen 
telkens een thema voor, maar dit is 
niet verplichtend. Jouw kindje is ook 
welkom.
De mamagroep komt samen in het 
Huis van het Kind (Kloosterstraat 40, 
Zottegem) op:
• 13 september: Terug aan het werk! 
Hoe krijg je het rond?
• 11 oktober: Mama en manager...wie 
maakt het lijstje?
• 8 november: Het goed genoeg ou-
derschap: mama zijn, doe ik het goed 
genoeg?
• 13 december: Thema gekozen door 
de groep
• 10 januari: Thema gekozen door de 

groep
Onthaal vanaf 9u30 - start om 10u - 
afronden om 11u30
Graag op voorhand aanmelden via 
een mailtje naar huisvanhetkind@
ocmw.zottegem.be of 09 339 04 10. 

DE KATROL
De Katrol biedt studie- en opvoe-
dingsondersteuning aan gezinnen 
met kinderen van de derde kleuterklas 
tot en met de eerste graad van het 
secundair onderwijs. 
De Katrol Zottegem geeft steeds voor-
rang aan kinderen uit het basisonder-
wijs. 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 
0468/122203 (Katleen), 0495/564677 
(Ellen) of katrol@ocmw.zottegem.be. n

i  055 43 15 04  Hanne De Brakeleer
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Een initiatief van de gemeente Brakel 
in samenwerking met de Middenstandsraad Brakel

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

Beiaardconcert
Wasteels-Beiaard, Sint-Pieterskerk 
Brakel van 12u tot 13u

Dag van de smaak:  
Thema: grootmoeders keuken – 
proevertjes bereid door Kookclub 
Parfait uit Parike. 

11.11.11-actie
Investeer mee in een betere wereld.

Braderie-Opendeur
De handelszaken openen hun deu-
ren tijdens Brakel oktobert. Volgende 
straten zijn afgesloten voor braderie 
en rommelmarkt: Neerstraat, Hoogs-
traat, Marktplein, Kasteelstraat en 
Wielendaalstraat.

Jeugdraad Brakel
Tent met VR-brillen. Elke bril beschikt 
over diverse games.

Rommelmarkt
Schrijf je in op www.brakel.be, deel-
name is gratis. Auto mag niet bij de 
stand blijven staan (er is wel par-
keergelegenheid), keuze tussen 3 of 
6 meter. Verkoop van etenswaren op 
de rommelmarkt is niet toegelaten. 
 
Straatanimatie
De clown (verbaast jong en oud met 
zijn humoristische clownerieën)
Steltenduo Shoppingladies.

Speeldorp
Springkastelen, grime, glittertattoo, 
tekentafel, enzovoort.

Doop^van reuzen 
O.l.v. de fanfare en Stichting Keizer 
Karel Gent

Optredens
Sam Gooris om 18u.

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

Gezellige terrasjes
Op en rond het Marktplein.

Concert George Gershwin – Gruppeto
t Een muzikale ode aan de vrienschap tussen Gershwin en Fred Astaire
De muzikale kameleons van GRUPETTO wisselen meermaals van instru-
ment, van Swanee over Rhapsody in Blue tot zijn laatste song. Tapdanser, 
zanger en acteur Serge Hamers bezingt de hechte vriendschap tussen 
Gershwin en zijn dansende muze Fred Astaire.
ZONDAG 19 SEPTEMBER 2021 OM 15U – KAARTEN: € 15 
FEESTCOMPLEX EUROPA n

ii   www.brakel.be
 kaarten verkrijgbaar bij dienst Toerisme

10-10-’2110-10-’21

13-18uDe energiesscan
t Fluvius, De distributienetbeheerder voor elektriciteit en 
gas, heeft een aantal sociale openbare dienstverplich-
tingen: één daarvan is het uitvoeren van “huishoudelijke 
energiescans. In heel wat gemeente wordt daarvoor een 
beroep gedaan op de ENERGIESNOEIERS“.

Deze energiescan is eigenlijk een huisbezoek, waarbij de Energiesnoeiers de energetische situatie van de woning 
en de leefgewoonte van de bewoners in kaart brengt.

Deze energiescan is GRATIS als je behoort tot één van de volgende doelgroepen:
• personen die recht hebben op de sociale maximumprijs voor elektriciteit en aardgas
• personen met een actieve budgetmeter voor elektriciteit of aardgas
• personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds (code van het ziekenfonds 
op klevertje eindigt op 1)
• personen met een gezamenlijk inkomen tot en met € 31.870,00 (verhoogd met € 1.660,00 per persoon ten laste)
• personen in schuldbemiddeling of in collectieve schuldenregeling
• personen die door het OCMW worden begeleid omwille van moeilijkheden met het betalen van energiefacturen
• personen die een woning huren bij een OCMW of lokaal bestuur
• personen die een woning huren van een sociaal verhuurkantoor of sociale huisvestingsmaatschappij
• personen die een woning huren op de private huurmarkt met een geregistreerde huurprijs van max. € 528,57
• personen waarvoor een verzoek tot afsluiting van gas of elektriciteit werd ingediend bij de Lokale 
Adviescommissie (LAC)
Deze Energiesnoeiers werken samen met o.a. het OCMW. n ii   055 43 15 03 (Vanessa Roosen) 

055 43 15 04 (Hanne De Brakeleer) 
055 43 15 05 (Elke Van Waeyenberge)

055 43 15 07 (Yoko Maes)

Neem deel aan de 
gezondheidsenquête in Brakel
t Samen met het wetenschappelijk instituut Sciensano en Logo Gezond 
voert de gemeente Brakel in september een gezondheidsenquête uit. De 
enquête bevat vragen die te maken hebben met onder meer lichaams-
beweging, alcohol- en tabaksgebruik, voedingsgewoonten en geestelijke 
gezondheid. 
1.500 inwoners krijgen in september een uitnodigingsbrief en een vra-
genlijst toegestuurd. Krijg jij zo’n brief in de bus? Dan kan je de vragenlijst 
digitaal of op papier invullen. Je antwoorden worden strikt vertrouwelijk 
verwerkt. Met de resultaten uit de enquête kunnen we een gezondheidsbe-
leid uitwerken op maat van onze inwoners. n

ii   katrien.delanghe@brakel.be - 055 75 57 71
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ii   
Coördinator: Annick Depraetere

Jagersstraat 64 - 9660 Brakel
055 42 84 53

kinderopvang@brakel.be
www.brakel.be/ik-woon-in-brakel/kinderopvang/
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Open 
Monumentendag
12 september 2021
t BRAKEL-CENTRUM

Sint-Pieter-in-de-Bandenkerk
Onthaal en informatie in de kerk.
Doorlopend gegidste rondleidingen 
in de kerk, met inbegrip van de sacris-
tie en de schatkamer tussen 11.30 uur 
en 18.00 uur. 
Om 11.30 uur beiaardconcert door 
Ayako Vander Poorten

• Bezoek aan de beiaard in de toren is 
mogelijk tussen 13 en 17.30 uur
na aanmelding aan het onthaal

• Bezoek aan het dekenijgebouw is 
mogelijk tussen 13 en 17.30 uur
na registratie aan het onthaal.
Het bezoek aan het dekenijgebouw 
vertrekt om het half uur aan het 
onthaal. 

Alle bezoeken en activiteiten zijn 
GRATIS
Organisatie: De werkgroep Open 
Monumenten van de Culturele Raad 
Brakel i.s.m. het gemeentebestuur van 
Brakel. n

De kunstacademie 
Vlaamse Ardennen start een 
unieke dansopleiding 
t WELKOM IN DE KUNSTACADEMIE VLAAMSE ARDENNEN, 
VESTIGINGSPLAATS BRAKEL DE KUNSTACADEMIE VLAAMSE 
ARDENNEN START EEN UNIEKE DANSOPLEIDING VOOR KINDEREN 
VANAF 8 JAAR:: DANS IN COMBINATIE MET EEN VLEUGJE ACROBATIE

DANSLAB Vanaf 8 jaar / 2 x 1 uur gedurende 4 jaar / 2de graad

Wil je graag dansen als 
een echte ballerina? 
Of ben je gek op hippe 
‘dance moves’? Wil je 
kennismaken met heden-
daagse dansvormen? In 
deze opleiding bieden 
we je een stevige dans-
technische basis aan. 

Bovendien kan je binnen het lespakket proeven van verschillende 
dansstijlen! In de lessen in Brakel maak je ook kennis met een 
vleugje acrobatie en ritmische gymnastiek. Naast de elementaire 
danstechniek oefen je ook bewegingscoördinatie met hoepel en 
lint. Je experimenteert met verschillende disciplines en combine-
ren alles met de sierlijkheid van de dans. Klinkt dit iets voor jou? 
Welkom in danslab! We maken samen de mooiste choreografieën 
met een extra dimensie! Zegt Cedric Landrieu, allround bewe-
gingskunstenaar én sinds verschillende jaren bezielend dansdo-
cent. Sommige mensen kennen Cedric Landrieu misschien als de 
lenige duizendpoot uit ‘Belgium’s got talent’ maar dit is slechts 
één aspect van zijn artistieke persoonlijkheid. Hij studeerde aan de 
Koninklijke Balletschool van Antwerpen, waar hij niet alleen een 
stevige klassieke basis kreeg maar ook kennismaakte met aller-
hande moderne dansvormen. Zijn passie voor dans, kunst en zin 
voor artistiek avontuur leidde hem al snel naar onbekende wegen. 
Gefascineerd door circus, musical en theater besloot hij om verder 
te studeren aan de ‘Ecole supérieure des arts du cirque’ waar hij 
zich specialiseerde in acrobatie en handstand. Na een tournee in 
Europa met een dansgezelschap belandde hij in Hamburg waar 
hij aangenomen werd als luchtacrobaat voor de Disney musical 
‘Tarzan’ van Stages Entertainment. Al snel ondervond hij dat één 
van zijn grootste troeven zijn multi-inzetbaarheid is. Dat bracht 
hem op verschillende internationale podia: van een operaproduc-
tie in Spoleto tot podia in Togo, Oekraïne en Qatar waar hij mee 
danste in de openingsparade van de Aziatische spelen. Al deze 
ervaringen hebben hem gevormd tot de danser die hij nu is. 'I 
don't fit in a box. I'm free and I do what I want. I live.' zijn de 
woorden van Cedric. n

ii   kunstacademie@ronse.be - 055 23 28 85

Voor- en 
naschools
€ 0,81 per 
begonnen 

half uur

Begeleiding
van en naar
activiteiten

andere
gemeentelijke

diensten

vanaf 6.30 uur
ochtendopvang
ontbijt en rustig 
wakker worden 

mogelijk

Avondopvang
tot 18.30 uur

Gratis vieruurtje
en huiswerk
begeleiding

Themavakanties
van 7 tot 18 uur
met uitstappen,

sport, spel...

Eén 
gediplomeerd 

begeleider
per 14 

kinderen

Opvang op 
pedagogische 
studiedagen

Gratis 
busvervoer 

naar alle 
Brakelse 
scholen

Schoolvrije- en 
vakantiedagen

max € 9,60

Controle
Kind & Gezin

Van 2,5 jaar
tot 6e leerjaar

-
Fiscaal attest

Gemeentelijk 
Initiatief 

Buitenschoolse 
Kinderopvang

Het narrenschip
Online 

reserveren 
vakanties via 
ouderportaal 

Tjek 25 jaar

Adam & Eva komt 
naar Brakel... 
eindelijk
t Vier jaar na het eerste geschreven woord 
heeft regisseur Nicolaas Rahoens er terug 
een langspeler bij: ADAM & EVA. Een char-
mante volksfilm waar drama, romantiek en 
vooral humor de belangrijkste ingrediënten 
zijn. Maar ADAM & EVA is niet zomaar een 
film waarvan er twaalf zijn in een dozijn. Het 
is een sociaal-cultureel project met als doel 
mensen samen te brengen en vooral de 
pracht en praal van de Vlaamse Ardennen 
onder de aandacht te brengen. En daar zal 
BRAKEL niet in ontbreken! Niet alleen verschil-
lende locaties komen uit Brakel, in de film zal 
je ook menig bijrollen, figuranten én zelfs de 
twee hoofdrollen uit de film (Peggy Schepens 
en Marijn Devaclk) ingevuld zien door men-
sen uit jouw gemeente. Verras jezelf in het 
weekend van 8-9-10 oktober in de tot cinema 
omgetoverde zaal De Rijdt, en reserveer tijdig 
je tickets op www.adamenevadefilm.be. Het 
ADAM & EVA-team en de ‘Ambassadeur van 
de Vlaamse Ardennen’ Marijn Devalck, heten 
we jullie van harte welkom! n

MARIJN: Iedereen kent mij van 
F.C. De Kampioenen, maar in sé ben 

ik een drama-acteur van 
opleiding. Ik ben dan ook heel 
dankbaar dat ik dit mysterieuze 
personage, vol drama en intieme 

humor, mag vertolken. En dan nog 
eens in mijn eigen geliefde streek! 
Ik hoop van harte voor Nicolaas 

dat het een succes wordt. 
Dergelijke projecten krijgen spijtig 
genoeg niet veel kansen meer van de 
overheid. Maar we laten ons niet 
doen en maken samen een vuist. 
Komen kijken is de boodschap! 

(en ik heb hem al gezien, hij is….!)
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Paul en Marie Coppens - Muylaert

Michel en Georgette De temmerman - Schiettecatte

Lucien en Antoinette Gaublomme - De Couvreur

Willy en Elisabeth Jacobs - De Backer

Michel en Marie Gijselinck - Flamée

Roland en Christiane Bourgoignie - Demely

Frans en Lutgard Van der Elst - Cock

Paul en Denise De Couvreur - De Valkeneer

50

65

65

60

60

60

50

60

BRAVO nieuws
t Brakelaars actief in ontwikkelingswerk in het Zuiden verenigd in de 
‘Brakelse Raad voor Ontwikkelingssamenwerking

Deze 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 Noord-Zuidproblematiek, 
verbinding willen faciliteren tussen   van oudsher inwonende Brakelaars en 
nieuwe Brakelaars met migratieachtergrond én Brakelse verenigingen wil-
len steunen die met een concreet project in het Zuiden bezig zijn en een 
beperkte financiële gemeentelijke toelage goed kunnen gebruiken. Het zijn 
dan ook dezelfde Brakelse verenigingen die lid zijn van de Algemene verga-
dering van BRAVO en hun schouders zetten onder deze doelstellingen.

Volgende verenigingen worden vertegenwoordigd binnen 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

Voor deze editie nemen wij u iets dieper mee in de werking van de vereni-
ging Morihbet, actief in meerdere Aziatische landen.

BRAVO wil ook 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 activiteiten, zonder dat zij direct lidmaatschap 
ambiëren. n

ii   brakel@bibliotheek.be - 055 42 12 45

Morihbet vzw is een ontwikke-
lingsorganisatie die actief is in de 
Filippijnen, Cambodja en India.
Onze projecten zijn geconcen-
treerd op het gebied van onderwijs, 
gezondheidszorg, levensonderhoud 
en christelijke waardenvorming. In 
onderwijs sponseren we 'arme maar 
verdienstelijke' kinderen uit zowel 
stedelijke als landelijke gemeen-
schappen. Daarnaast worden er 
ook fondsen verstrekt om de kosten 
voor schoolmaterialen en medische 
kosten te dekken. In de gezondheids-
zorg richten we ons op oogzorg door 
leesbrillen en brillen op sterkte te 
verstrekken. In Cambodja zijn we de 
eerste en enige oogkliniek aan het 
uitrusten in de provincie Kampong 
Thom, centraal Cambodja, die 
meer dan een miljoen mensen zal 
helpen. De kliniek zal in staat zijn 
om staar en glaucoom te opereren. 
In het kader van levensonderhoud 
verstrekt Morihbet fondsen voor het 
creëren of ontwikkelen van alterna-
tieve bronnen van levensonderhoud, 
bijvoorbeeld het bouwen van vis-
sersboten en het opzetten van kleine 
tot middelgrote levensmiddelenwin-
kels of droge 
goederenwinkels.

BRAVO bestuur
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G-Sportnamiddag 
t Op woensdag 13 oktober 2021 organiseert de Brakelse sportdienst in samenwer-
king met de sportraad voor de achtste maal een G-sportnamiddag waarin naast 
sporten genieten het belangrijkste is. Deze sportdag is volledig GRATIS. Inschrijven 
kan, uiterlijk tot vrijdag 1 oktober 2021, door het inschrijvingsformulier persoonlijk 
af te geven op de gemeentelijke sportdienst (sporthal ‘de Rijdt - Jagersstraat 64a te 
9660 Brakel) of te mailen naar ben.devlieger@brakel.be.
Voor wie is deze sportdag precies? 
Personen met een motorische, visuele, auditieve en licht tot matige verstandelijke 
handicap. n ii   ben.devlieger@brakel.be - 055 42 31 98 of www.brakel.be

Sportgala 
t De gemeentelijke sportraad en sportdienst richt voor de 6de maal 
een sportgala in, dit op vrijdag 3 december 2021 in de gemeentelijke 
sporthal ‘de Rijdt’. De bedoeling van dit sportgala is de gemeentelijke 
sportlaureaten gepast te huldigen op basis van de eerder behaalde en 
bijzondere sportprestaties.   
De vorige editie van december 2020 werd geannuleerd wegens de 
gekende coronaproblematiek en zelfs een nieuwe richtdatum begin 
maart 2021 werd niet ingewilligd door de gekende problematiek. 
Gezien de huidige positieve evolutie zijn wij ervan overtuigd dat wij op 3 
december dit jaar een sportgala als ‘vanouds’ zullen kunnen organiseren. 
Alle genomineerden van 2020 zullen dan ook uitgenodigd worden op 
deze editie.
Ook al werd de sportsector de voorbije maanden sterk aan banden 
gelegd door de Covid-19- pandemie, toch doen wij een warme oproep 
voor het indienen van kandidaturen (sportprestaties behaald tussen 1 
september 2020 en 1 september 2021).
Volgende categorieën komen in aanmerking voor huldiging: 
sportverdienste/sportvrijwilliger, G-sporter, sportbelofte (jongere -18 
jaar), sportploeg competitie jeugd (-18 jaar), sportploeg competitie 
(+18 jaar), sportman/sportvrouw competitief (individueel + 18 jaar), 
sportsenior (55+ jaar) en de recreatieve sportbeoefenaar (man/vrouw/
jeugd/ploeg).
Kandidaturen kunnen persoonlijk worden ingediend vanaf 1 juli tot 
uiterlijk 11 september 2021 aan het loket van de sportdienst (sporthal ‘de 
Rijdt’).
De aanvraagformulieren en de bijhorende reglementering zullen 
tevens beschikbaar zijn op de sportdienst en te raadplegen zijn op de 
gemeentelijke website. n

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

Sport 55+ najaar 2021 
t De gemeentelijke sportdienst organiseert in nauwe sa-

menwerking met de gemeentelijke seniorenraad een ruim 
sportaanbod voor alle Brakelaars vanaf 55 jaar.

SPORTPAKKET 1:
Deelname aan het sportpakket 1 (fietsen, wandelen en/of petanque) is gratis.
• Wandelen: (vertrek om 14u : ± 7 km.): 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.): 26 augustus, 23 september en 28 oktober 2021.
• Petanque: op maandag van 14u tot 16u: 6, 13, 20, 27 september; 4, 11, 18, 25 oktober 2021 (domein ‘de Rijdtmeersen’).

SPORTPAKKET 2:
Deelname aan het sportpakket 2 (BBB-Total Body en gym-omnisport) is betalend (slechts € 30 voor het totaalpakket najaar 
met bovendien tussenkomst door eigen mutualiteit mogelijk).
• BBB-Total Body: op maandag van 14u tot 15u: 6, 13, 20, 27 september; 4, 11, 18, 25 oktober; 8, 22, 29 november; 6, 13, 20 
december 2021.
• Gym-omnisport: op dinsdag van 14u tot 15u: 7, 14, 21, 28 september; 5, 12, 19, 26 oktober; 9, 16, 23, 30 november; 7, 14, 
21 december 2021.
• Zwemmen: op maandag van 16u tot 17u: 6, 13, 20, 27 september; 4, 11, 18, 25 oktober; 8, 22, 29 november; 6, 13, 20 de-
cember 2021. n ii   ben.devlieger@brakel.be - 055 42 31 98

VRIJDAG

3
December

Herfst
wandeling
t De gemeentelijke sportraad richt 
op zondag 3 oktober 2021 traditiege-
trouw een herfstwandeling in. Deze 
editie zal doorgaan in de deelgemeen-
te Zegelsem waar het natuurreservaat 
‘Het Burreken’ zal bezocht worden, 
onder begeleiding van een erkende 
natuurgids. 

Voorziene start is om 14u (kruising 
Oudenaardsestraat/Perreveld) en de 
deelname is gratis. 

Afstand : ± 10 kilometer.

Na de wandeling wordt aan iedere 
deelnemer een consumptie aangebo-
den. n

ii  wim.dewael@brakel.be
         055 42 31 98
       of www.brakel.be

ZONDAG

3
Oktober

WOENSDAG

13
Oktober

Lessenreeksen sporthal ‘de Rijdt’
start najaar 2021 
t Vanaf zaterdag 11 september 2021 zal om 9u op de homepagina van de gemeentelijke website (www.bra-
kel.be) een link om in te schrijven terug te vinden zijn voor de volgende lessenreeksen:

JEUGD
• Kleuterturnen: 10-lessenreeks die 
start op zaterdag 28 september 2021 
van 09u15 tot 10u15        (3 jaar) en van 
10u30 tot 11u30 (4-5 jaar)
• Turnen: 10-lessenreeks die start 
op zaterdag 18 september 2021 van 
11u45 tot 12u45 (6-12 jaar)
• Multimove: 10-lessenreeks die start 
op maandag 20 september 2021 van 
17u30 tot 18u30u.
(4-5 jaar) en van 18u30u tot 19u30u 
(6-8 jaar)
• Atletiek: 10-lessenreeks die start op 
woensdag 22 september 2021 van 16u 
tot 17u (5-7 jaar), van 17u tot 18u 

(8-10 jaar) en van 18u tot 19u (11-14 
jaar)
• Yoga: 10-lessenreeks die start op 
woensdag 22 september 2021 van 16u 
tot 17u (5-10 jaar)
• Muurklimmen (vanaf 7 jaar): 10-les-
senreeks die start op:
- maandag 20 september 2021 (gevor-
derden van 17u tot 18u)
- donderdag 23 september 2021 (be-
ginners van 17u tot 18u en experts van 
18u tot 19u)
> NIEUW (start to fiets) : 5-lessenreeks 
die start op vrijdag 24 september 2021 
van 17u30 tot 18u30 (leeftijd 4-8 jaar) 

G-SPORT
• G-omnisport voor volwassenen: 
10-lessenreeks die start op dinsdag 21 
september 2021 van 16u30 tot 17u30u                

VOLWASSENEN
• BBB-Fitness: 10-lessenreeks die start 
op woensdag 22 september 2021 van 
20u45 tot 21u45 (vanaf 16 jaar)
• Spinning (vanaf 16 jaar) : 20u tot 21u
Reeks 2 start op maandag 6 en/of 
woensdag 8 september 2021. 
Reeks 3 start op maandag 6 en/of 
woensdag 8 december 2021. n

ii   ben.devlieger@brakel.be - 055 42 31 98
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Kerstboom gezocht!
t Het gemeentebestuur van Brakel doet een oproep aan haar inwoners om 
naar jaarlijkse gewoonte een kerstboom aangeboden te krijgen. 
De kerstboom zal tijdens de eindejaarsperiode op het Marktplein staan.
De kerstboom (picea abies of abies nordmanniana) moet voldoende groot zijn 
(10 – 15 m) en mooi egaal gevormd. De boom moet ook gemakkelijk te vellen 
zijn. Het gemeentebestuur zorgt voor het vellen en het transport.

Wie mogelijks zo een kerstboom in zijn tuin staan heeft kan contact 
opnemen met de gemeentelijke milieudienst op 055 43 17 60 of via
milieu@brakel.be vóór 31 oktober 2021. n

Over vlinders, zwaluwen en bermen
t Vlinders zouden niet vliegen zonder dat hun rupsen de kans kregen zich te ontwikkelen. Zwaluwen zouden niet 
over het land scheren als er geen insecten waren die zich ontwikkelden in graskanten en bermen. 
Daarom herinneren we graag nogmaals aan het particulier verbod op het gebruik van alle bestrijdingsmiddelen voor 
planten en insecten. Ook zelfgemaakte middeltjes zoals mengsels van azijn of bleekwater zijn niet toegelaten. 
Het alternatief: af en toe maaien in je berm. Wil je je klinkers kruidenvrij houden, dan kan je een schraper 
gebruiken of een elektrische heteluchtbrander. Het kost dan wel iets meer moeite, maar wie in een 
prachtige gemeente als Brakel woont wil zeker wel iets terug doen 
voor de natuur die hij of zij er gratis krijgt!

BOOMPLANTACTIE 
Bestel nu je plantgoed voor je tuin!

t Samen met zestien gemeenten in de Vlaamse Ardennen 
organiseert Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen ieder jaar 
een groepsaankoop van streekeigen plantgoed. Streekeigen 
bomen en struiken passen niet alleen landschappelijk goed in 
onze streek, ze zijn ook perfect aangepast aan de plaatselijke 
groeiomstandigheden en doen het hier dus van nature goed. 
Bij de jaarlijkse boomplantactie heb je de keuze uit inheemse 
haagplanten, struiken en boompjes, hoogstambomen, hoog- of 
halfstammige fruitbomen, kleinfruit en klimplanten. Bestellen kan 
vanaf eind september tot 22 oktober 2021 via de bestelbon op 
www.rlva.be. Je vindt de bestelbon ook in de landschapskrant 
van het RLVA die eind september in de brievenbus valt. Je kan 

de bestelde planten vervolgens afhalen op het door jou gekozen verdeelpunt op zaterdag 27 november 2021. De 
boomplantactie zal doorgaan conform de Covid-19 veiligheidsvoorschriften die op dat moment gelden. Je wordt daar-
over voorafgaand aan de ophaling op de hoogte gebracht. n i  Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen vzw, 

T 055 20 72 65, WWW.RLVA.BE of INFO@RLVA.BE 

ii  milieu@brakel.be - 055 43 17 60

ii  milieu@brakel.be - 055 43 17 60
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Lessenreeks aquagym 
t Via de gemeentelijke website (www.brakel.be) kan je inschrijven voor de 
lessenreeks aquagym 
• 15 lessen start op donderdag van 20u45 tot 21u30
• Lesmomenten 9-16-23-30 september, 7-14-21-28 oktober, 18-25 november, 
2-9-16-23 december, 13 januari
• 75 euro voor 15 lessen n

ii   zwembad@brakel.be - 055 42 46 48 of www.brakel.be > allerlei info > zwembad 

Start werken nieuw zwembad 
t EERSTE SPADESSTEEK NIEUWE ZWEMBAD IN BRAKEL
Woensdag 23 juni werd om 18.30 uur de eerste spadesteek gegeven voor het nieuwe 
zwembad in Brakel. Dat gebeurde in het bijzijn van alle zwembadmedewerkers. Ook 
zweminitiator Frank Persijn van zwemclub Brakel Swimming Team was erbij. Zij zijn 
blij dat het nieuwe zwembad hun tweede thuis kan worden. “Het nieuwe zwembad 
wordt een topbestemming voor sportieve zwemmers.”, aldus de zweminitiator.

VERBINDING MET DE SPORTHAL
Alle medewerkers van het huidige zwembad Poseidon waren aanwezig voor de eer-
ste spadesteek van het nieuwe zwembad. Ze zijn dan ook bijzonder opgetogen met 
de start van de werken. “Vanaf dit moment gaan we het nieuwe zwembad echt zien 
groeien”, aldus zwembadbeheerder Nicky Van der Schueren. “Ik zal vaak langskomen 
om de werken te bekijken.”. Als alles volgens plan verloopt, kan het nieuwe zwembad 
in het najaar van 2022 de eerste zwemmers verwelkomen.
“De werken brengen ook vernieuwingen in de sporthal”, zegt Nicky. Het nieuwe 
zwembad wordt gebouwd naast de sporthal en beiden zullen met elkaar verbon-
den worden. Die verbinding komt tot stand via een gemeenschappelijke cafetaria. 
Vanuit de cafetaria zal het mogelijk zijn om zowel de sporters in de sporthal als de 
zwemmers aan het werk te zien. De zwembadbeheerder is dan ook enthousiast: 
“Vooral voor ouders is dat belangrijk, want we geven elke week aan zo’n 180 kinderen 
zwemles. Daar komen nog eens de ouders van de sportlessen in de sporthal bij. Op 
die manier valt er in de cafetaria altijd wel iets te zien. De combinatie van zicht op de 
sporthal en zicht op het zwembad zal leven brengen in de cafetaria.”

NIEUWE ZWEMCLUB
Het nieuwe zwembad brengt nog meer leven. Om zoveel mogelijk doelgroepen 
te bereiken zal naast de huidige activiteiten waarbij scholen, verenigingen en clubs 
gebruik maken van het zwembad ook een nieuwe zwemclub worden opgericht: 
Brakel Swimming Team (BST). De zwemclub voorziet een aanbod voor jongeren en 
volwassenen. De club wordt geleid en begeleid door gemotiveerde en gekwalificeer-
de vrijwilligers. “We zullen ook float-fit aanbieden, dat is een soort yoga of pilates op 
het water. Op die manier zijn we een zwemclub voor iedereen”, besluit zweminitiator 
Frank Persijn. n

ii   zwembad@brakel.be - 055 42 46 48 of www.brakel.be



VANGACTIES ZWERFKATTEN
t Er zullen in 2021 nog zwerfkattenacties georganiseerd worden op onderstaande data:
• 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 november 2017 houdende identificatie en registratie;
   - de wetgeving vanaf 1 april 2018 houdende castratie en sterilisatie.
Meer info 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 bak-
ken 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 meldin-
gen die binnenkomen. n

 ii  milieu@brakel.be - 055 43 17 60
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Ga op safari in je eigen tuin
t Geniet je van het gefluit van de vogels en het gezoem van de bijtjes? En wil 
jij met jouw tuin bijdragen aan een natuurvriendelijker Brakel?  Dan is het hoog 
tijd voor een tuinsafari!
In Brakel is gestart met een pilootversie van het gloednieuwe Vlaamse 
Tuinrangers project. Met als doel om de gemeente biodiverser en klimaat-
robuuster te maken. Een speciaal opgeleide Tuinranger komt bij je langs voor 
een leerrijke en toffe safari in je eigen tuin, en gaat samen met jou en je even-
tuele (klein)kinderen op zoek naar de fascinerende  ‘wildlife’ die er kruipt, flad-
dert en bloeit in jouw tuin. Tegelijk krijg je advies op maat om je tuin met een 
paar ingrepen natuurvriendelijker te maken. Zo kan je direct aan de slag voor 
een tuin die bruist van het leven en beter bestand is tegen droogte en hitte.
Het team van Tuinrangers Brakel staat te popelen om langs te komen. 
Benieuwd? Geef je dan op voor een tuinsafari via www.tuinrangers.be n

Gemeente Brakel is op zoek naar tuin- en landschapsarchitecten ❗❗
t We willen graag ondersteuning bij het kiezen van de geschikte plantsoorten: bij- en insectvriendelijk, onderhoud-
vriendelijk, klimaatbestendig... Hierdoor willen we nog meer biodiversiteit bekomen in ons openbaar groen.
Tuin- en landschapsarchitecten in Brakel gevestigd, kunnen zich kandidaat stellen voor 15 september 2021 
via milieu@brakel.be voor de natuur die hij of zij er gratis krijgt! n

Openbaar onderzoek digitale atlas
t Van 1 september 2021 tot en met 28 februari 2022 
kunt u het ontwerp van de digitale atlas van de gerang-
schikte onbevaarbare waterlopen en de publieke 
grachten inkijken en becommentariëren op www.inte-
graalwaterbeleid.be.  De oude, analoge atlassen van de 
onbevaarbare waterlopen die het juridisch statuut van 
de waterlopen vastleggen, worden vervangen door een 
digitale atlas van de gerangschikte onbevaarbare water-
lopen en de publieke grachten.

De informatie in het ontwerp voor de digitale atlas is afkomstig uit de oude analoge atlassen, de Vlaamse 
Hydrografische Atlas (VHA), bijkomende opmetingen van waterlopen of grachten door de waterloopbeheerders... 
Waterloopbeheerders hebben grote inspanningen gedaan om die informatie zo volledig en correct mogelijk op te 
nemen.
Maar mogelijks komt de informatie in het ontwerp van de digitale atlas niet volledig overeen met de situatie op het 
terrein, bijvoorbeeld omdat de waterloop of publieke gracht plaatselijk verlegd is of omdat de oever ingericht werd. 
Daarom wordt het ontwerp voorgelegd via een openbaar onderzoek.
Wanneer u vaststelt dat de loop, de breedte of de diepte van een waterloop of publieke gracht in uw buurt niet over-
eenkomt met de weergave in de digitale atlas, dan horen wij dat graag. Op die manier kunnen wij samen de kwaliteit 
van de atlas verbeteren.
Alle informatie is te raadplegen op https://www.integraalwaterbeleid.be/nl/beleidsinstrumenten/digitale-atlas
Opmerkingen kunt u via dezelfde website indienen. n

ii  milieu@brakel.be - 055 43 17 60

ii  milieu@brakel.be - 055 43 17 60

Trefwoord(en)
GEMET - Concepten, versie 2.4

geografie
GDI-Vlaanderen Trefwoorden

Toegevoegd GDI-Vl, Vlaamse Open data, Herbruikbaar, Kosteloos, Metadata GDI-Vl-conform
Andere trefwoorden

afstromingsnetwerk, categorie, geklasseerde waterloop, onbevaarbare waterloop, rivier,
waterloopsegment, waterweg, oppervlaktewater, waterloop, zee, zonenummer, monding,
bekkennummer, stroomgebied, bevaarbare waterloop, meer, vha-zone, Vlaamse hydrografische
atlas, vha-waterloop, vha-waterloopsegment, stroomopwaarts, vha-waterlopennetwerk,
samenvloeiing, waterloopbeheerder, bronmateriaal, vha-bekken, captatiezone, afwatering,
watertoets, Vlaamse hydrografische atlas - waterlopen, stroomafwaarts, hydrografie, beek, bekken,
waterlichaam, netwerk,

Ruimtelijk schema dataset(serie)
vector

Ruimtelijke resolutie dataset(serie)
Toepassingsschaal: 1:5000

Taal dataset(serie)
Nederlands

Categorie(ën)

Informatie Vlaanderen  ///

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

3 / 16 20-03-2020
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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

Zij worden 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….

18  | VEILIGHEID

CONTACT

De verantwoordelijke van de wijkwerking:
Freddy Cruypeninck, Eerste Commissaris

Coördinator
Hans Verbeurgt, Eerste Hoofdinspecteur

Nederbrakel: 
Peter Van Acker, Inspecteur

Opbrakel - Zegelsem - Elst: 
Kris Menschaert, Eerste Inspecteur

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

Michelbeke - Sint-Maria-Oudenhove (Brakel) - Nederbrakel (deel 
boven de Geraardsbergsestraat, oa Tenbosse, Warande, Kruisstraat, 
Olifantstraat, Wijnstraat, Toepweg.
Conny Van Den Bossche, Eerste Inspecteur

checkjechip.be

Check de chip
van je kat op

checkjechip.be en
zie haar sneller terug  
als je haar kwijt bent.

De chip van 
Wolf is gecheckt. 

Die van jouw 
kat ook?
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Je kat of hond 
kwijtraken, 
dat is een nachtmerrie
t Is je huisdier gechipt? Dan vindt het makkelijker de weg 
naar je terug. Tenminste als de gegevens die op de chip 
staan correct zijn én je deze gegevens hebt vrijgegeven.  

Vanaf 1 mei zijn de contactgegevens van de eigenaar 
van een hond of kat anoniem geworden. Tenzij je je 
rijksregisternummer gekoppeld hebt aan de chip van je 
huisdier. Is dit niet het geval? Dan wordt het voor de PZ 
Brakel-Horebeke-Maarkedal-Zwalm veel moeilijker om over 
te gaan tot identificatie van de eigenaar. Daarom wordt 
gevraagd de chip van je kat of hond te checken.  

Heb jij de gegevens op de chip van je hond of kat al 
gecheckt? Doe het nu op www.checkjechip.be en zie je 
viervoeter sneller terug als je hem kwijt bent. 
Of via de site www.dogid.be /www.catid.be. n

Voertuigenpark Brandweerpost Brakel
t Brandweerpost Brakel kan beroep doen op een uitgebreid wagenpark. In de periode 2020-2022 zijn en 
worden heel wat investeringen gedaan om de post te voorzien van het meest adequate materiaal.

Afgelopen jaren werden heel wat investeringen uitgevoerd voor de post Brakel. Zo kon de post dit jaar een nieuwe 
hoogtewerker, afkomstig van post Oudenaarde, in ontvangst nemen en eveneens een nieuw multifunctioneel voer-
tuig. Daarnaast zal een bijkomende autopomp worden gekazerneerd in Brakel, welke zal dienst doen als zonale reser-
ve-autopomp. Doch zal het blijvend de mogelijkheid bieden om met twee autopompen uit te rukken, bij bijvoorbeeld 
een brand. Alvorens deze kan worden ingezet zal deze autopomp worden omgebouwd tot een volwaardig multifunc-
tioneel voertuig. Er wordt bijkomend ook geïnvesteerd in de toekomst. Voor post Brakel zijn immers reeds een nieuw 
commandovoertuig en een nieuwe signalisatiewagen in bestelling. Al deze investeringen bieden aan post Brakel de 
mogelijkheid om volwaardig en met het meest adequate materiaal een breed scala aan interventies te behandelen, 
en burgers in nood zo snel als mogelijk te hulp te schieten. n

 ii  rudy.sadones@bvlar.be

Vanaf september 2021
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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.vanderstuyf1@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

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.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

Bezoek ons op

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 
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

GEMEENTEBESTUUR
CONTACT CONTACT

GEMEENTERAADSLEDEN
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GEMEENTE • OCMW

GEMEENTE • OCMW
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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: woensdag 5 mei - woensdag 2 juni - woensdag 7 juli (na 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 !
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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
Tamara Verspeeten - Stafmedewerker
055 43 17 54 - tamara.verspeeten@brakel.be
Sofie Destercke - Deskundige personeel 
en organisatie - sofie.destercke@brakel.be

Personeelsdienst - 055 43 12 92
Dienstencheques  - 055 43 12 92

Koen Bekaert - hoofddeskundige ICT 
en gegevensbescherming.
055 43 15 01 - Koen.bekaert@brakel.be

Openbare werken en mobiliteit
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
Kevin Fouquet - Deskundige mobiliteit
055 43 17 53 - kevin.fouquet@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
Debby De Pessemier - Adm. medewerker 
055 75 57 77 - burgerlijke.stand@brakel.be
Dirk Faingnaert - Adm. medewerker 
055 43 17 66 - bevolking@brakel.be
Peter Haegeman - Adm. medewerker 
055 43 17 65 - burgerlijke.stand@brakel.be
Melanie Sackx - Deskundige Burgerzaken
055 43 17 62 - bevolking@brakel.be en    
burgerlijke.stand@brakel.be
Hilde Vandecatsye - Adm. medewerker 
055 43 17 67 - bevolking@brakel.be

Ruimtelijke ordening en stedenbouw
Koen De Meester - Stedenbouwkundige
055 43 17 61 - omgeving@brakel.be
Ann De Ruyck - Stedenbouwkundige
055 43 17 52 - omgeving@brakel.be
Sarah Van Muylem - GIS ambtenaar
055 75 57 79 - sarah.vanmuylem@brakel.be
Tessa Van Onacker - Deskundige omgeving
055 43 17 58 - omgeving@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

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
Bart De Vos - maatschappelijk werker
055 43 12 91 - bart.devos@brakel.be
Fientje Wauters - maatschappelijk werkster
fientje.wauters@brakel.be

Belauto: 055 43 15 00

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

GEMEENTE • OCMW

GEMEENTE • OCMW

CONTACT CONTACT

Enkel na afspraak
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Wedstrijd
Met de komst van 

een nieuw zwembad 
in 2022 wil men zoveel 
mogelijk doelgroepen 
bereiken.  Daarom zal 

er naast de huidige 
activiteiten waarbij scholen, 

verenigingen en clubs 
gebruik maken van het 

zwembad ook een 
nieuwe zwemclub 
worden opgericht:

Hoe zal deze nieuwe 
zwemclub noemen?

(antwoord terug te vinden in dit infoblad)

Verstuur je antwoord voor 
30 november 2021 naar de 

toeristische dienst
Marktplein 1 – 9660 Brakel 
of via toerisme@brakel.be

en win misschien 
een prachtige prijs.

Winnaar vorige wedstrijdvraag:
Peter De Wilde uit Brakel

(Er werden 1050 padden overgezet 
tijdens de paddenoversteekactie)

Kandidaat-standhouders kunnen zich
melden via de inschrijvingsbundel 2021.
Deze bundel is samen met het 
inschrijvingsformulier terug te vinden 
op de gemeentelijke  website www.brakel.be
HET GEMEENTEBESTUUR VAN BRAKEL 
STELT DE TENTJES GRATIS TER BESCHIKKING…
SNEL ZIJN IS DUS DE BOODSCHAP!

Kerstmarkt 
ZONDAG 19 DECEMBER 2021

INSCHRIJVING


