
BRAKEL

ZORG - OPVOEDING

SOCIALE DIENST OCMW BRAKEL

Aanbod Bij het OCMW van Brakel kan je onder andere terecht voor 
financiële hulp, leefloon, verwarmingstoelage, budgetbeheer 
en info omtrent Sociaal Verhuurkantoor. U kunt er ook terecht 
voor de sport- en schoolkansenpas, gratis voedselbedeling 
en algemene informatie.

Doelgroep Alle inwoners van Brakel zijn welkom.

Kostprijs Advies/ begeleiding bij de sociale dienst is steeds gratis

Contactpersoon Je kan terecht bij de maatschappelijk werkers: 
Hanne De Brakeleer, Elke Van Waeyenberge,  
Vanessa Roosen en Yoko Maes 

Adres Marktplein 26, 9660 Brakel

Telefoon 055 43 15 04 – Hanne De Brakeleer 
055 43 15 05 – Elke Van Waeyenberge
055 43 15 03 – Vanessa Roosen
055 43 15 07 – Maes Yoko 

Email hanne.debrakeleer@brakel.be
elke.vanwaeyenberge@brakel.be
vanessa.roosen@brakel.be
yoko.maes@brakel.be

Website www.brakel.be

Openingsuren De sociale dienst van het OCMW van Brakel werkt op afspraak.



BRAKEL

VRIJE TIJD

JEUGDDIENST

Aanbod De gemeentelijke jeugddienst ondersteunt de lokale 
jeugdverenigingen en de jeugdraad, staat in voor de uitbouw 
van een vrijetijdsaanbod (workshops, buitenspeeldag, komst 
van de sint, speelpleinwerking,..) en betrekt/informeert 
kinderen en jongeren over het gemeentelijk jeugdbeleid. 
Op de jeugddienst kan je altijd terecht voor onder meer info 
betreft schoolfuiven en speelpleinwerking.

Doelgroep Kinderen en jongeren kunnen hier terecht

Kostprijs De meeste evenementen zijn kosteloos

Contactpersoon Kimberley Vanlierde

Adres Marktplein 1
9660 Brakel

Telefoon 055 43 17 64

Email adviesraden@brakel.be

Website www.brakel.be
Of volg de Facebookpagina van jeugdraad Brakel 
https://www.facebook.com/BrakelseJeugdraad

Openingsuren De jeugddienst van Brakel is elke dag open van 8u30 tot 12u 
en van 13u30 tot 15u30 (behalve op zaterdag en zondag), 
op woensdag is de jeugddienst open van 8u tot 12u en van 
16u tot 19u30.



BRAKEL

VRIJE TIJD

SPORTDIENST

Aanbod Op deze dienst kan je terecht als je vragen hebt of 
informatie zoekt over alles wat sport betreft. Informatie over 
sportverenigingen, huur van accommodatie, aanvragen van 
subsidies enzovoort.

Doelgroep In de sporthal te Brakel komen mensen sporten van 3 jaar 
tot… Iedereen is dus welkom.

Kostprijs De kostprijs hangt af van de activiteit. Je kan bijvoorbeeld 
de sportzaal huren, een squashzaal huren, gebruik maken 
van de klimmuur en gebruik maken van het materiaal 
voor te tafeltennissen. Er zijn ook sportkampen zoals 
een paardensportkamp, avonturensportkamp en een 
watersportkamp. Voor meer informatie mag je steeds 
contact opnemen met de sportdienst.

Contactpersoon Wim De Wael
Ben De Vlieger 

Adres Jagersstraat 64A
 9660 Brakel (Sporthal ‘de Rijdt’)

Telefoon 055 42 31 98

E-mail sportdienst@brakel.be

Website www.brakel.be

Openingsuren De sportdienst van Brakel is elke werkdag open van 9u tot 
12u en van 13u tot 23u. (mei tot en met augustus tot 22u) Op 
zaterdag is de sportdienst open van 9u tot 12u en van 13u 
tot 20u. (juli & augustus tot 18u). Tot slot is de sportdienst 
in de wintermaanden (november tot en met februari) open 
op zondag tussen 9u en 12u. 



BRAKEL

VRIJE TIJD

BIBLIOTHEEK

Aanbod In de bib kan je terecht voor het ontlenen van boeken, 
tijdschriften, cd’s, dvd’s en luisterboeken. Je kan er ook 
informatie opzoeken, kranten en tijdschriften lezen, gebruik 
maken van gratis internetpc’s en gratis wifi. De bibliotheek 
organiseert ook regelmatig auteurslezingen, concerten en 
filmvoorstellingen.

Doelgroep De gemeentelijke openbare bibliotheek is een gezellige 
ontmoetingsplaats voor jong en oud. Iedereen kan lid worden 
van de bib.

Kostprijs Het lidmaatschap is gratis. Het ontlenen van boeken, 
tijdschriften en audiovisuele materialen, het gebruiken van 
de internetpc’s en wifi zijn ook helemaal gratis.

Contactpersoon Carmen Vanden Broucke (Bibliothecaris) 
Joost De Smet, Katleen Evrard, Sara Rouges, 
Sarah Speltdoorn en Elke Wastijn (medewerkers) 

Adres Tirse 1
9660 Brakel

Telefoon 055 42 12 45

Email bibliotheek@brakel.be

Website www.brakel.be

Openingsuren Op volgende dagen ben je welkom in de bib:
Dinsdag van 16u tot 20u, woensdag van 10u tot 12u en van 
13u tot 18u, donderdag van 16u tot 20u, zaterdag van 9u  
tot 12u en zondag van 10u tot 12u.



BRAKEL

KINDEROPVANG

LOKET KINDEROPVANG BRAKEL

Aanbod Heb je vragen over voor-en naschoolse opvang, vrije 
plaatsen voor opvang, opvang voor een ziek kind, het aanbod 
kinderopvang te Brakel en de scholen te Brakel? Dan kan je 
hier met al je vragen terecht.

Doelgroep Kinderen van 0 tot en met 12 jaar

Kostprijs De kostprijs is afhankelijk per organisatie

Contactpersoon Annick Depraetere

Adres Jagersstraat 64
9660 Brakel

Telefoon 055 42 84 53

Email kinderopvang@brakel.be

Website Op de website van de gemeente Brakel vind je een 
informatiebrochure in verband met opvanginitiatieven en 
vrijetijdsactiviteiten voor kinderen. De informatiebrochure 
vind je terug op de website bij wonen in Brakel / kinderopvang/ 
informatiebrochure. Neem zeker eens een kijkje!



BRAKEL

KINDEROPVANG

BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG 
HET NARRENSCHIP
Aanbod Gemeentelijke IBO Het Narrenschip is een opvang in Brakel 

tijdens de schoolvakanties, voor en na de schooluren 
(bijvoorbeeld woensdagnamiddag) en tijdens snipperdagen.

Doelgroep Kinderen tussen 2,5 jaar en 12 jaar (kinderen uit de kleuter- 
en basisschool) kunnen hier terecht.

Kostprijs De tarieven zijn onderhevig aan de index. Voor de juiste prijs 
neem je best contact op. Er is korting van 25 % vanaf het 
tweede kind

Contactpersoon Annick Depraetere

Adres Jagersstraat 64 
9660 Brakel

Telefoon 055 42 84 53

Email kinderopvang@brakel.be

Website www.brakel.be

Openingsuren Voor- en naschools kan je hier terecht van 6u30 tot 18u30. 
Tijdens de vakanties is er opvang van 7u tot 18u.



BRAKEL

VRIJE TIJD

JEUGDHUIS ALFA

Aanbod De doelstelling van het jeugdhuis is om een zinvolle en 
alternatieve vrijetijdsbesteding aan te bieden voor en 
door jongeren, zonder onderscheid van ras, geslacht, 
levensovertuiging of seksuele overtuiging. Dit met het 
oog op ontmoeting, recreatie, vorming, informatie en 
maatschappelijke participatie. Inspraak, creativiteit en 
betrokkenheid van jongeren staan hierbij altijd centraal. Om 
dit doel te bereiken worden instuifmomenten, activiteiten, 
vormingen et cetera georganiseerd. 
Er is ook een jeugdhuis in Elst: Jeugdhuis Rustica 
Daarnaast zijn er drie jeugdbewegingen zijn in Brakel: Scouts 
Brakel- Lierde, KSA Sint-Paulus Brakel en KSA Elst 
De Sierk tot slot is een artistieke werkplaats met ruimte om 
te experimenteren rond fotografie, beeldende kunst, textiel, 
film, muziek en cetera.
Er worden maandelijks activiteiten georganiseerd. Deze 
activiteiten zijn meestal gratis.

Doelgroep Voor en door jongeren!

Adres Jagersstraat 64B (naast sporthal “de Rijdt”)
9660 Brakel

Telefoon 055 42 43 79

Email contact@jhalfa.be

Website www.jhalfa.be of volg de Facebookpagina van Jeugdhuis Alfa 
https://www.facebook.com/jhalfa

Openingsuren dinsdag (9u30 tot 15u), woensdag (12u tot 18u), donderdag 
(9u30 tot 15u en 19u30 tot 23u45) en vrijdag en zaterdag 
(14u tot 2u). Op zondag en maandag gesloten.


