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Voorwoord 
van de burgemeester

Beste Brakelaar,

Ik schrijf dit voorwoord steeds een drietal weken voor publicatie en momen-
teel schijnt de zon volop. Het zijn prachtige dagen en die besteed ik graag in 
de tuin. Zo kweek ik er mijn eigen groenten. Het is heerlijk om verse groen-
ten op het bord te hebben. In de tuinen rondom mij, zie ik vaak zwembadjes 
staan. Dan denk ik aan ons nieuwe zwembad dat dit najaar de deuren 
opent. De werken gaan goed vooruit. Een stand van zaken vind je verderop 
in dit infomagazine. Het wordt een mooie parel in Brakel!

Nu het nieuwe zwembad er gevestigd is, zullen veel sporters aan De 
Rijdtmeersen samenkomen. Sportfanaten kunnen hun kennis ook tonen 
tijdens de jaarlijkse sportquiz. Die gaat dit jaar door op vrijdag 28 oktober 
2022. Als jij weet welke wielerwedstrijd op 17 september 2022 start in Brakel, 
maak je zeker kans op de hoofdprijs. Met Open Monumentendag (11 sep-
tember), Theater voor kinderen (24 september) en Brakel Oktobert (9 okto-
bert) komen er nog meer leuke evenementen aan.

Als je ter voorbereiding op de sportquiz nog wat kennis wil vergaren, kan je 
terecht in onze bibliotheek. Een bezoek aan de bibliotheek is altijd de moeite 
waard. Alle materialen bevatten nu een ook RFID-chip. Daardoor hoeven de 
materialen niet meer gescand te worden. Ze worden door een lezer meteen 
herkend. Door de beveiliging kunnen de schijfjes van cd en dvd nu in de 
doosjes blijven. Met de zelfscan verloopt lenen er dus een stuk vlotter dan 
voorheen.

Lees dit infomagazine zeker tot het einde, dan ontdek je de foto’s die ver-
zameld werden via de hashtag #BeleefBrakel. Op de pagina staan enkele 
foto’s die Brakelaars of bezoekers deelden via Instagram. Wandel of sport je 
graag in Brakel? Ravot je kind met een ijsjesbaard op de speeltuin? Geniet je 
van de Brakelse bossen? Zorgt de ochtendzon voor een perfect ontwaakmo-
ment? Deel hoe jij Brakel beleeft en ziet via de hashtag.
#BeleefBrakel

Stefaan Devleeschouwer
Burgemeester
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Voorwoord 
van de burgemeester

Geniet van de nazomer op het 
leesterras van de bib

t Rustig buiten genieten van de krant of een tijdschrift?
Vlug beginnen lezen in die spannende thriller terwijl je 

huisgenoten nog boeken aan het zoeken zijn?

Gewoon even babbelen met een andere 
bibbezoeker die je net ontmoette?

Het kan allemaal op het nieuwe leesterras.
Je bent van harte welkom! n

Vernieuwing 
in de bib
t Bij het binnenkomen in 
de bib merk je meteen een 
verandering op: er staan bevei-
ligingspoortjes. Alle materia-
len bevatten nu immers een 
RFID-chip. Door die radio-fre-
quentie-identificatie en bijho-

rende beveiliging zijn nieuwe toepassingen mogelijk. Zo 
kunnen bibmedewerkers bijvoorbeeld met een speciaal 
apparaatje gericht op zoek gaan naar bepaalde items in 
de rekken.
 
Maar de meest in het oog springende vernieuwing is de 
zelfscan. Benieuwd hoe je daarmee werkt?
Cultuurschepen Marijn Devalck legt het uit in een film-
pje op het YouTube-kanaal van de gemeente.
Materialen binnenbrengen kan ook nog steeds via de 
terugbrengbus en bij het binnenkomen aan de balie. 
Lenen, verlengen en betalen kan zowel aan de balie als 
aan de zelfscan.
 
Het bibteam staat uiteraard klaar voor alle info-vragen 
en hulp bij het zoeken.. n

t Voor het concert van het Festival van 
Vlaanderen worden de drie prijswinnaars 
van de prestigieuze BIC Competition 
2020 vergezeld door cellist Han Bin Yoon, 
artistiek leider van de Belgium Cello 
Association, die deze wedstrijd organiseert. 
Samen brengt het viertal een concert met 
bijzondere arrangementen van oude en 
minder oude muziek. Op het programma 
staan onvervalste klassiekers, zoals de 
beroemde Air uit de Derde orkestsuite 
van Bach of de nobele Pavane pour une 
infante défunte van Maurice Ravel. Maar de 
cellisten trakteren ons ook op een aantal 
nieuwere evergreens, zoals de song Moon 
River van Henry Mancini.

Het concert gaat door op 1 oktober, om 
20u, in de kerk van Everbeek-Beneden.
Sponsors zijn de Culturele Raad en Farys.

Kaarten (€14, €12 voor 60+, €6 voor -26)
zijn te koop in de bib en op de Dienst 
Toerisme. n

Klassiekers 
op cello

ii   brakel.bibliotheek.be en reserveren: brakel.bibliotheek.be/agenda - 055 42 12 45
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Een initiatief van de gemeente Brakel 
in samenwerking met de Middenstandsraad Brakel

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

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

Dag van de smaak  
proevertjes bereid door Kookclub Parfait uit Parike.

11.11.11-actie
Klimaatrechtvaardigheid

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

Rommelmarkt
Schrijf je in op www.brakel.be, deelname is gratis. Auto 
mag niet bij de stand blijven staan (er is wel
parkeergelegenheid), keuze tussen 3 of 6 meter. 
Verkoop van etenswaren op de rommelmarkt is niet
toegelaten. 
 

Straatanimatie
Camera Obscura - Koning Speelvogel - Fanfare

Speeldorp
De speelcaravan met grime, ballonplooien, 
Springkastelen, tekentafel, enz.

Optredens
17.30 u: De Jartellen
Met een bezetting van 6 verschillende blazers, 
2 percussionisten en 1 straffe zangeres, kunnen ze 
vrijwel elke hit van vroeger en nu de baas. Pompende 
instrumentale dansnummers worden afgewisseld met 
de nodige 'meejoel' momenten voor jong en oud.

Grote boekenverkoop
Bibliotheek Brakel - De opbrengst gaat integraal naar 
Bravo (Brakelse raad voor ontwikkelingssamenwerking).

Gezellige terrasjes
Op en rond het Marktplein.

9-10-’229-10-’22

13-18u

Zijn al ingeschreven:
Kinderschoenen Gabrielle -By Othilly -Boek & Beer – Biscobike - Bs-details - Belles Granola - De Kost- ‘t Konsèr  - 
Dorelore - Sleutel Assistance - SecrEls lingerie - Tarte&Fête  - Litomcello - Het wolfskerke varken  - TB Art & Craft - 
Orange Walls - Spring kids couture  - DCM-Interieur BV - Foodtruck Bolle Gh’ys  - Anntjes Atelier - Juwelier Van den 
Bossche – Catly – Eventmeester - On Line Fitness – Morihbet - 't Uniek, Kringwinkel Zuid-Oost-Vlaanderen - YOVO 
Kinderanimatie – Imker – Hair & Body Care Ellen  - Lupostore  - Schoonheidsinstituut Valerie  - Showspot vzw - 
Bakkerij Nick - Served by Elly Inspired By Mouna  - Kleding Alice Francka – Tapico

4  |  BRAKEL INFO



  Open 
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Zondag 
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volg ons op    en    #openmonumentendag

in samenwerking met

EVERBEEK-BOVEN 11 september 2022 van 10 tot 18 uur
Onthaal en informatie
Kleuterschool ’t Knuffeltje (tent),
Muiterij 3, Brakel-Everbeek

Tentoonstelling 150 jaar Sint-Jozefsgilde.
Van 14 tot 17 uur optreden van 
Jacob Surdiacourt en vrienden. 
Startplaats wandelingen

De Sint-Jozefskerk
Tentoonstelling “de processie”
Doorlopend van 10 tot 18 uur: gegidste rondleidingen 
in de kerk, met inbegrip van de sacristie. 
Van 14 tot 17 uur: mogelijkheid om het beschermde 
Frétinorgel te bezoeken.
Om 15, 16 en 17 uur: kerkconcert door Jazzy Spark met 
coloratuursopraan Mariëlle Creemers.

Manitobawandelingen.
Gegidste wandelingen langs de belangrijkste straten 
waaruit Everbekenaren emigreerden naar Manitoba, 
Canada.
-  Dorpskomwandeling. 
   Start om het uur vanaf 10 tot 17uur.
-  Natuurwandeling. 
   Start om het uur vanaf 10.30 uur tot 16.30 uur. 

Alle bezoeken en activiteiten zijn gratis.

Organisatie: De werkgroep Open Monumenten van de 
Culturele Raad Brakel i.s.m. De Sint-Jozefsgilde en het 
gemeentebestuur van Brakel.
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ii   gary.denooze@brakel.be 
055 43 17 63 of www.brakel.be 

ZONDAG

11 
September



Inschrijvingen draaien op volle toeren in 
de Kunstacademie Vlaamse Ardennen!

1ste en 2de leerjaar (6 - 8 jaar)

OCTOPUS (domeinoverschrijdende lessen) 
Laat je onderdompelen in muziek, woord, beeld en beweging!

Dinsdag 16.15 - 17.15 uur Domeinoverschrijdende Octopus
Leslocatie: Tirse 1 (polyvalente zaal boven de bibliotheek)
Info via Gave Boeckx: kava.gaveboeckx@gmail.com

Zaterdag 11.20 - 13.00 uur Octopus Beeld
Leslocatie: Sint-Martensstraat 51
Info via Sara Vantomme: kava.saravantomme@gmail.com

3de leerjaar en ouder (vanaf 8 jaar)

MUZIEK 
Wil je graag samen zingen, nootjes leren lezen
en een instrumenten leren bespelen?

2 uur MUZIEKATELIER St.-Martensstraat 51 Opbrakel
Starters beginnen sowieso in 2.1

2.1: Woe, 13.15 - 15.15 uur (= Voor het eerst in een blok van 2u!)
2.2: Ma, 16.15 - 17.15 uur en Woe, 13.15 - 14.15 uur
2.3: Ma, 16.15 - 17.15 uur en Woe, 15.15 - 16.15 uur
2.4: Ma, 17.15 - 18.15 uur en Woe, 14.15 - 15.15 uur

Info via: 
Emile Ryckebusch: kava.emileryckebusch@gmail.com

+ 1 uur INSTRUMENT naar keuze: 
dwarsfluit, trompet, piano, accordeon, slagwerk, gitaar,... 
andere opties te bespreken.

WOORDKUNST-DRAMA
Wil je graag samen verhalen vertellen 
en toneel spelen?

1 uur WOORDATELIER: uur af te spreken met docent 
WOORDKUNST-DRAMA

Voor 3de en 4de leerjaar: Dinsdag, 17.15 - 18.15 uur
Voor 5de en 6de leerjaar: Dinsdag, 18.15 - 19.15 uur

Leslocatie:
Tirse 1 (polyvalente zaal boven de bibliotheek)

Info via: 
Gave Boeckx: kava.gaveboeckx@gmail.com

t Welke lessen kan je volgen 
vanaf 1 september 2022 in Brakel?

Welkom in de Kunstacademie Vlaamse Ardennen 
vestigingsplaats Brakel
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STA JE GRAAG OP EEN PODIUM EN IS TONEELSPELEN IETS VOOR JOU?

Jongeren van het 1ste tot en met het 5de middelbaar kunnen gratis probeerlessen Speltheater-Dramastudio 
en Theater volgen van 5 tot en met 15 september 2022 - Info via: Marjan Loman: kava.marjanloman@gmail.com

BEELDENDE & AUDIOVISUELE VORMING
Hou je van tekenen, schilderen, werken met klei, 
beeldend experimenteren?

2 x 50 min. BEELDATELIER (inclusief OCTOPUS BEELD)
St.-Martensstraat 51 Opbrakel

1ste tot 6de leerjaar: zaterdag 11.20 - 13 uur

Info via 
Sara Vantomme: kava.saravantomme@gmail.com

DANS
Ben je op zoek naar een stevige basistechniek dans? 
Ontdek je graag ook hippe dansmoves 
en andere dansstijlen?

2 uur DANSLAB, 
Sporthal De Rijdt, Jagersstraat 64

Vrijdag 15.45 - 17.45 uur

Info via 
Cédric Landrieu: kava.cedriclandrieu@gmail.com

 
 
 
 
 
 

Meer info op www.kunstacademievlaamseardennen.be
055 23 28 85 of mail naar kunstacademie@ronse.be

E www.facebook.com/Kunstacademievlaamseardennen/
Q www.instagram.com/kunstacademievlaamseardennen/

Algemene info: kava.emileryckebusch@gmail.com 
(coördinator)

Inschrijven kan tot en met 30 september 2022 via:
mijnacademie.be/kunstacademievlaamseardennen

Hou je identiteitskaart en je betaalkaart bij de hand. n
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t  Bij het OCMW van Brakel kan een Brakelse inwoner, 
die voldoet aan de inkomenscriteria, zich inschrijven 
voor de sociale rechten. Deze bestaan uit de volgende 4 
rubrieken:

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

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

Volwassen Kind ≤ 14 j. Kind ≥ 15 j.  Barema
(+ extra = €642) (+ €385) ((+ €642) per maand

1 0 0 €1.284
1 1 0 €1.669
1 0 1 €1.926
1 1 1 €2.311
1 2 0 €2.054
2 0 0 €1.926
2 1 0 €2.311
2 0 1 €2.568
2 1 1 €2.953
2 2 0 €2.696

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

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

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

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

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

Sociale rechten OCMW Brakel
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SCHOOLKANSENPAS
Voor wie? 
Schoolgaande, kinderbijslaggerechtigde kinderen en 
dit voor de volledige secundaire schoolperiode, d.i. tot 
en met het zevende jaar die woonachtig zijn te Brakel 
(ongeacht de locatie van de school).

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

Terugbetaling 50%   Geen terugbetaling

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

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

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

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

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

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

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

 ii   055 43 15 04 (Hanne De Brakeleer) - 055 43 15 07 (Yoko Maes) - 055 43 15 03 (Vanessa Roosen) - 055 43 12 90 (Lotte Calcoen).
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Maaltijden aan huis 

Meer info? 
Contactpersoon: Carine Pollez – 055/431502
van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot en met 13.30 uur.
Jong & oud, iedereen kan gebruik maken van onze diensten.

GEMEENTE/OCMW Brakel & MEDIREST

Levert maaltijden aan huis voor
Personen ouder dan 60 jaar.
Personen die 66 % invalide zijn.
Personen die door ziekte een bepaalde tijd een beroep 
willen doen op onze dienst.

Junior Techniekacademie Brakel
t Zit je in het 3de of 4de leerjaar? En heb je zin in een nieuwe uitdaging?
In de Junior Techniekacademie neem je deel aan 8 workshops, waar je onder begeleiding van 2 techniekcoaches
4 boeiende STEM-projecten maakt: 

1. Hocus pocus pats! Je maakt een eigen toverstaf. 
2. Je bouwt een stevige boogbrug. 
3. Kinderen baas! Jij programmeert een LEGO WeDo robot.  
 De robot voert jouw instructies uit. 
4. Selfmade is hip! Je ontwerpt een unieke onderlegger in hout.

De eerste workshop start in de week van 10 oktober 2022. 
Inschrijven kan vanaf 5 september 2022 via www.techniekacademie.be/waar, 
zoek jouw gemeente via de zoekbalk en klik vervolgens door naar de website. Je 
kiest Junior Techniekacademie en klikt via het menu bovenaan door naar de in-
schrijvingstool om in te schrijven voor de reeks van oktober tot en met december.

Per groep kunnen maximum 20 kinderen deelnemen. De workshops gaan telkens 
door op woensdagnamiddag in de school ‘Klavertje 4’, Steenweg 93 Brakel.
De hele reeks betaal je 65 euro, na afloop van de workshops wordt een fiscaal attest 
kinderopvang bezorgd. n ii  www.techniekacademie-brakel.be 

JUNIOR TECHNIEKACADEMIE BRAKEL 

 

 

 

 

 

Zit je in het 3de of 4de leerjaar? En heb je zin in een nieuwe uitdaging? 
In de Junior Techniekacademie neem je deel aan 8 workshops, waar je onder begeleiding 
van 2 techniekcoaches 4 boeiende STEM-projecten maakt:  

• Hocus pocus pats! Je maakt een eigen toverstaf.  
• Je bouwt een stevige boogbrug.  
• Kinderen baas! Jij programmeert een LEGO WeDo robot. De robot voert jouw 

instructies uit.  
• Selfmade is hip! Je ontwerpt een unieke onderlegger in hout. 

 
 

De eerste workshop start in de week van 10 oktober 2022.  
 
Inschrijven kan via  www.techniekacademie.be/waar , zoek jouw gemeente via de 
zoekbalk en klik vervolgens door naar de website. Je kiest Junior Techniekacademie en 
klikt via het menu bovenaan door naar de inschrijvingstool om in te schrijven voor de 
reeks van oktober tot en met december. 
 
Per groep kunnen maximum 20 kinderen deelnemen. De workshops gaan telkens door op 
woensdagnamiddag in de school ‘Klavertje 4’, Steenweg 93 Brakel. 
De hele reeks betaal je 65 euro, na afloop van de workshops wordt een fiscaal attest 
kinderopvang bezorgd. 
 
Meer info vind je op www.techniekacademie.be  
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Sportquiz 
t Op vrijdag 28 oktober 2022 organiseert de sportraad in samenwerking met de 
gemeentelijke sportdienst voor de zeventiende keer een sportquiz met voorname 
gasten uit het voetbalmilieu. De deelnemers (groepjes van max. 4 personen) kun-
nen reeds inschrijven vanaf maandag 12 september 2022. Opgelet de plaatsen zijn 
beperkt, maximaal 60 ploegen toegelaten !

Waar ? Gemeentelijke sporthal ‘de Rijdt’ (Jagersstraat 64A, 9660 Brakel).
Start ? Om 20u.
Deelnameprijs ? 15,00 euro per ploeg.

Inschrijvingsstrook bezorgen aan het loket van sporthal ‘de Rijdt’. n

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

Oproep tot kandidaten 
Sportgala Brakel 2023 
t De gemeentelijke sportraad en sportdienst richt voor de 7de maal een 
sportgala in, dit in de maand maart 2023 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 sport-
prestaties. De behaalde sportprestaties die in aanmerking zullen komen zijn 
deze die behaald zijn tussen 1 september 2021 en 1 september 2022.

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 september tot 
uiterlijk 1 oktober 2022 aan het loket van de sportdienst (sporthal ‘de Rijdt’).

De winnende kandidaten zullen uiteindelijk worden gekozen door een 
deskundig samengestelde jury. De aanvraagformulieren en de bijhorende 
reglementering zullen vanaf 1 september 2022 beschikbaar zijn op de 
sportdienst en te raadplegen zijn op de gemeentelijke website. n

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

Herfstwandeling
t De gemeentelijke sportraad richt 
op zondag 2 oktober 2022 tradi-
tiegetrouw een herfstwandeling 
in. Deze editie zal doorgaan in de 
deelgemeente Opbrakel.
Voorziene start is om 14u 
(voetbalterrein SK Opbrakel), 
de afstand bedraagt ongeveer 8 km 
en de deelname is gratis.

Begin september zal alle verder info 
bekend zijn wat betreft het inhoude-
lijk concept van deze wandeling. n

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

ZONDAG

2
Oktober

QUIZ
1717ee

SPORTRAAD BRAKEL

GEMEENTE • OCMW

GEMEENTE • OCMW

VRIJDAG

28
Oktober
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Update werken zwembad
t Voor het bouwverlof werd de ruwbouw afgewerkt. De metselwerken, gevelafwerking en 
dakwerken werden afgerond. In mei werd reeds gestart met het plaatsen van installaties van 
technieken, nutsvoorziening en chapewerken.

Wat staat de komende maanden nog op het programma?

- Plaatsen en afwerken van elektriciteitswerken

- Plaatsen en afwerken van HVAC installaties

- Tegelen van baden, kades en muren

- Plaatsen van binnenschrijnwerk

- Plaatsen van sanitaire wanden, lockers en kleedcabines

- Plaatsen van zwembadliften en zwembadafdekking

- Vullen van het bad, opstarten en inregelen van alle installaties

- Buitenaanleg 
n  



13  |  BRAKEL INFO



14  |  BRAKEL INFO

André en Marie-Claire
Hoekman - Van Audenaerde

André en Chantal
Bouvery - Van Kerckem

Erik en Marie-Jeanne
Vandenoortgaete - Gosseye

Luc en Ginette
Mangeleer - Gosseye

50

Hervé en Nadine
Cruypelinck - Sadones5050

50

50
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Roger en Maria
De Roose - Van Gansbeke

Georges en Monique
De Stercke - Lapage

Michel en Martine
De Clercq - Haesebroek

Remi en Margaretha
Niemegeerts - Truyen

Etienne en Marie
De Lil - De Leye

60

60

50

60

60



t Ben je van plan om je huis te verbouwen? En denk je hierbij aan energiebesparende renovaties?
Goed zo! Het Energiehuis, een initiatief van de Vlaamse overheid, helpt je graag verder om je werken tot een 
goed einde te brengen.

Voor onze gemeente is SOLVA aangesteld als Energiehuis. Je kan er gratis terecht voor informatie, advies
en begeleiding bij al je vragen over energie(besparing), renovatiewerken en hernieuwbare energie. Jouw
adviseur zorgt dat je de weg vindt in alle energiebesparende maatregelen en subsidies, vergelijkt offertes
en volgt de werken mee op. 

Behoor je tot een specifieke doelgroep, dan kan je ook in aanmerking komen voor een energielening die jou 
helpt om deze energiebesparende investeringen te doen. Neem vandaag nog contact op met Energiehuis SOLVA 
en krijg een antwoord op al je vragen! Zittingen te Brakel, telkens van 16u00 tot 19u30: 
Woensdag 7 september '22 - Woensdag 5 oktober '22 - Woensdag 9 november '22 - Woensdag 7 december '22

Opgelet, enkel op afspraak! n

i  EH SOLVA, Pavol Orlicky - energiehuis@so-lva.be - 053 64 65 28 - www.so-lva.be/energiehuis

WOENSDAG

7
September

WOENSDAG

5
Oktober

WOENSDAG

9
November

WOENSDAG

7
December
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natuurenbos.be/hondenaandeleiband

AGENTSCHAP
NATUUR & BOS

#Hondenaandeleiband 

Bescherm andere bezoekers

bescherm de natuur
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AGENTSCHAP
NATUUR & BOSATUUR & BOSATUUR & BOS

BESCHErm JE Hond

Hou daarom ook jouw
#Hondenaandeleiband 
De natuur nodigt uit om je hond de vrije loop te geven. Toch 
is dat geen goed idee. Veel mensen zijn bang van loslopende 
honden. Zeker kinderen! Grondbroeders zoals reeën en vogels 
panikeren waardoor jongen aan hun lot worden overgelaten. 
Aangelijnd bescherm je meteen je beste vriend tegen een 
gevecht met andere honden of wilde dieren zoals een ree of 
everzwijn en ook tegen teken. 
Hond aan de lijn, 't zal wel zijn. #hondenaandeleiband

V.
U.

 Je
lle

 D
e 

W
ild

e,
 N

at
uu

r 
en

 B
os

 v
an

 d
e 

Vl
aa

m
se

 o
ve

rh
ei

d,
 H

av
en

la
an

 8
8 

bu
s 

75
 te

 10
00

 B
ru

ss
el

natuurenbos.be/hondenaandeleiband

AGENTSCHAP
NATUUR & BOS

#Hondenaandeleiband 

Bescherm andere bezoekers

bescherm de natuur

natuurenbos.be/hondenaandeleiband

#Hondenaandeleiband 

AGENTSCHAP
TUUR & BOS

Bescherm andere bezoekers

Bescherm andere bezoekers

Bescherm andere bezoekers

Bescherm andere bezoekers

Bescherm andere bezoekers

Bescherm andere bezoekers

#Hondenaandeleiband 

AGENTSCHAP
NATUUR & BOSATUUR & BOSATUUR & BOS

BESCHErm JE Hond

Hou daarom ook jouw
#Hondenaandeleiband 
De natuur nodigt uit om je hond de vrije loop te geven. Toch 
is dat geen goed idee. Veel mensen zijn bang van loslopende 
honden. Zeker kinderen! Grondbroeders zoals reeën en vogels 
panikeren waardoor jongen aan hun lot worden overgelaten. 
Aangelijnd bescherm je meteen je beste vriend tegen een 
gevecht met andere honden of wilde dieren zoals een ree of 
everzwijn en ook tegen teken. 
Hond aan de lijn, 't zal wel zijn. #hondenaandeleiband

V.
U.

 Je
lle

 D
e 

W
ild

e, 
Na

tu
ur

 e
n 

Bo
s v

an
 d

e 
Vl

aa
m

se
 o

ve
rh

eid
, H

av
en

laa
n 

88
 b

us
 75

 te
 10

00
 B

ru
ss

el

natuurenbos.be/hondenaandeleiband

AGENTSCHAP
NATUUR & BOS

#Hondenaandeleiband 

Bescherm andere bezoekers

bescherm de natuur

natuurenbos.be/hondenaandeleiband

#Hondenaandeleiband 

AGENTSCHAP
TUUR & BOS

Bescherm andere bezoekers

Bescherm andere bezoekers

Bescherm andere bezoekers

Bescherm andere bezoekers

Bescherm andere bezoekers

Bescherm andere bezoekers

#Hondenaandeleiband 

AGENTSCHAP
NATUUR & BOSATUUR & BOSATUUR & BOS

BESCHErm JE Hond

Hou daarom ook jouw
#Hondenaandeleiband 
De natuur nodigt uit om je hond de vrije loop te geven. Toch 
is dat geen goed idee. Veel mensen zijn bang van loslopende 
honden. Zeker kinderen! Grondbroeders zoals reeën en vogels 
panikeren waardoor jongen aan hun lot worden overgelaten. 
Aangelijnd bescherm je meteen je beste vriend tegen een 
gevecht met andere honden of wilde dieren zoals een ree of 
everzwijn en ook tegen teken. 
Hond aan de lijn, 't zal wel zijn. #hondenaandeleiband

V.
U.

 Je
lle

 D
e 

W
ild

e,
 N

at
uu

r 
en

 B
os

 v
an

 d
e 

Vl
aa

m
se

 o
ve

rh
ei

d,
 H

av
en

la
an

 8
8 

bu
s 

75
 te

 10
00

 B
ru

ss
el



18  |  BRAKEL INFO18  |  BRAKEL INFO

Aandacht voor pesticidenverbod op bermen en oevers
t ‘Zonder is gezonder’ is al jaren de 
slogan van de informatiecampagne 
van de Vlaamse overheid over de 
regelgeving rond het gebruik van 
sproeistoffen. Inderdaad vat deze 
slogan kernachtig samen wat we-
tenschappelijk onderzoek ons leert 
over het schadelijk effect van allerlei 
pesticiden op de kwaliteit van onze 
leefomgeving. 

Sinds 1 januari 2015 mogen open-
bare diensten geen pesticiden meer 
gebruiken voor het onderhoud van 
hun terreinen. Het is één van de 
maatregelen die de Vlaamse overheid 
heeft genomen om de verspreiding 
van schadelijke stoffen in het milieu te 
beperken. De overheid wil - en moet 
- daarmee tegemoet komen aan een 
Europese richtlijn rond deze proble-
matiek. 
Sinds 19 juli 2017 is het inmiddels ook 
voor particulieren verboden nog pes-
ticiden met glyfosaat te gebruiken. In 
de praktijk slaat dit verbod op zowat 
alle klassieke onkruidverdelgers.
Het verbod van 2015 geldt o.a. voor 
groendomeinen, begraafplaatsen, 

speelpleinen, trottoirs en pleinen,… 
alsook voor bermen en oevers. Voor 
laatste beide was dit reeds vroeger zo, 
op basis van het Bermbesluit en het 
decreet Integraal Waterbeheer. 
Een belangrijke toevoeging vanuit 
deze nieuwe regelgeving is dat het 
verbod nu ook geldt voor bermen 
buiten het landelijk gebied. Concreet 
betekent dit dat het gebruik van pes-
ticiden eveneens, en dit dus overal, 
verboden is tussen de straatkant en 
de rooilijn. Meestal gaat het hier om 
een 1 tot 3 meter brede strook die 
in landelijke woonomgevingen vaak 
min of meer verhard is aangelegd 
door de eigenaar van de aanpalende 
woning. Ook hier mag dus niet meer 
gesproeid worden. 
Indien bij vaststelling van een ge-
sproeide berm of oever kan vermoed 
worden wie hiervoor verantwoordelijk 
is, zal deze persoon daarover door een 
bevoegd persoon worden aangespro-
ken. 
Indien deze verantwoordelijkheid ter 
plaatse niet duidelijk is, zal een waar-
schuwingsbord aangebracht worden 
en tegelijk in alle huizen in 

de omgeving ervan een bericht in de 
bus worden gestoken. Op die manier 
hopen we dat de hele buurt er samen 
kan op letten dat dit kapot sproeien 
van bermen en oevers ophoudt. Heeft 
u ergens een kapot gespoten berm of 
oever gezien, meld dit aan de milieu-
dienst : 055 43 17 60 of via milieu@
brakel.be. 
Wij willen er dan ook op rekenen, dat 
eenieder voortaan de nodige burger-
zin aan de dag zal willen leggen, zo-
dat geen verdere actie - verbalisering 
en boete - zal nodig zijn. We hopen 
met dit initiatief, uitgaand van de 
Milieuraad, voortaan met z’n allen te 
kunnen genieten van een gezondere 
leefomgeving en van een natuur die 
niet ontsierd wordt door kale bermen 
en oevers. n 

 ii  milieu@brakel.be of 055 43 17 60 

of
https://www.vmm.be/nieuws/archief/
verbod-op-gebruik-pesticiden-met-
glyfosaat

Het doodsproeien van bermen en oevers is uit den boze. Hierdoor komen giftige 

stoffen in de bodem en het water terecht. Deze stoffen ontwrichten het natuurlijk 

leven en leiden tot erosie. Uiteindelijk komen zij ook in onze voedselketen 

terecht en maken onze leefomgeving ongezond. Het herstel van doodgesproeide 

bermen en oevers tot bloemrijke natuurlijke begroeiingen vraagt vele jaren... 
Verbod op sproeien van bermen en oevers volgens Bermbesluit 27/06/1984 en 

Decreet Integraal Waterbeleid 18/07/2003 V.U.: gemeentebestuur Brakel i.s.m. Milieuraad Brakel

DEZE BERM IS STERVEND!
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Nieuw: 
Tuinrangers geven 
gratis tuinadvies 
op maat

t De tuinen van de toekomst zijn opgewas-
sen tegen kurkdroge én kletsnatte zomers. 
Kinderen kunnen er heerlijk spelen, maar ook 
vlinders, bijen en allerlei vogels vinden er 
voedsel en een plekje om te schuilen. Zo’n 
tuin is makkelijker en goedkoper te realiseren 
dan je denkt. Onze lokale Tuinrangers helpen 
je graag op weg.

Dirk, Johan en Lieven zijn ervaren tuiniers met 
een hart voor de natuur. De voorbije maan-
den volgden ze een intensieve opleiding over 
bloemenweides, (fruit)bomen, geveltuintjes, 
minivijvertjes enzovoort. Benieuwd wat er 
mogelijk is in jouw tuin? - Boek dan snel een 
advies op www.tuinrangers.be



Hoe verloopt zo’n tuinbezoek?
Alles begint met jouw tuinwensen. Waarvoor ga je je tuin gebruiken? Heb je een losse 
smaak of hou je meer van strak en netjes? En hoe vaak wil je in je tuin werken? … 
Je Tuinranger wil het allemaal weten.
Pas dan komt de tuin aan de beurt: wat is de kwaliteit van de bodem, waar is het zuiden en waar heb je last 
van inkijk? Maar ook: hoe blij worden de vogels en de bijtjes van deze tuin? 
Vervolgens wordt het tijd om het tuinadvies op te bouwen. Aan de hand van inspirerende foto’s toont de 
Tuinranger wat er allemaal mogelijk is op welke plek. Je krijgt advies voor een bloemenweide die meer is dan 
“lang gras” en tips voor mooie bodembedekkers die wél groeien in de schaduw. Je Tuinranger helpt je ook bij 
de keuze van de juiste boom of struik: eentje die je gewoon maar moet planten en daarna nooit nog moet 
snoeien. Enzovoort. 

Voordat de Tuinranger weer vertrekt krijg je een duidelijk geschetste plattegrond van je toekomstige tuin en 
een set handige adviesfiches. Allemaal gratis! Met dit advies kan je direct zelf aan de slag. Of je trekt er mee 
naar je tuinaannemer of -architect. 

Voor elke tuin een gratis safarikit twv € 25 !
Wat is er leuker dan op safari gaan in je eigen tuin? Dankzij de zoekkaarten en insectenkijker van de 
Tuinrangers gaat er een hele wereld voor je open. Valt het voorlopig nog wat tegen met het gezoem en 
gefladder in je tuin? - Geen zorgen, voor elke deelnemende tuin hebben we 2 geweldige zadenmengsels 
die garant staan voor bloemenpracht binnen het jaar! En nog veel meer … n

i
www.tuinrangers.be 

tuinrangers@vlaanderen.be

20  |  BRAKEL INFO



Theater voor kinderen
www.brakel.be

Zaterdag 24 september 2022 - 14 uur - Sporthal De Rijdt

Inschrijven via www.brakel.be 
Meer info: kimberley.vanlierde@brakel.be

Voor kinderen van 5 tot 12 jaar
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Computerkliniek 2022
Voor kleine computerproblemen met je laptop, smartphone / iPad

Gratis reserveren: 
055 43 17 64 - adviesraden@brakel.be  

van 10 u. tot 12 u. in de polyvalente zaal van de bibliotheek. 

3 & 17 september3 & 17 september
15 & 29 oktober15 & 29 oktober
12 & 26 november12 & 26 november
10 & 17 december10 & 17 december
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055 43 17 64 - adviesraden@brakel.be  

van 10 u. tot 12 u. in de polyvalente zaal van de bibliotheek. 

3 & 17 september3 & 17 september
15 & 29 oktober15 & 29 oktober
12 & 26 november12 & 26 november
10 & 17 december10 & 17 december

Rattenbestrijding
t Rattenprobleem?
Maak een melding via het online formulier:
www.brakel.be -> Thuisloket -> Milieu

RATO maakt een afspraak met jou 
en komt gratis ter plaatse.

Let op! Er wordt enkel een inspectie/behandeling 
uitgevoerd op het adres van de aanvrager. n

i  milieu@brakel.be of 055 43 17 60
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ALICE 
FOUNDATION 
MASAKA

WIJ ZIJN EEN ORGANISATIE 
DIE KINDEREN EN OUDEREN 
HELPT IN UGANDA,

ALICE 
FOUNDATION 
MASAKA

WIJ ZIJN EEN ORGANISATIE 
DIE KINDEREN EN OUDEREN 
HELPT IN UGANDA,
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BRAVO
Adviesraad voor 
Ontwikkelingssamenwerking 
t 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 Bra-
kelse verenigingen willen 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 vergadering van BRAVO en hun schouders zetten onder deze doelstellingen. 

Voor deze editie zetten we Alice Foundation Masaka (actief in Uganda) in de kijker. 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   katrien.delanghe@brakel.be - 055 75 57 71



@Steven Vroman @kimmie_vl

@wndln.be@wandel.plezier

@ikneemjemee.be

# BeleefBrakel
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Brakel leeft, ook op sociale media. Een selectie van leuke foto's en momenten op Instagram.



@kimmie_vl

@wndln.be
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Feest van de Vlaamse Gemeenschap

St. Pieterruiterommegang Nederbrakel 

Speelpleinwerking Brakel

St. Sebastiaanruiterommegang Michelbeke

Wielerwedstrijd voor Juniores

ZATERDAG

Juni

10
Juli

3
Juli

6
Juli

19
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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….

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



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.devleeschouwer@brakel.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 - marleen.gyselinck@brakel.be

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@brakel.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@brakel.be

Vierde schepen Marc De Pessemier  |  Open Vld
Jeugd, sport, toerisme, onderwijs
Zitdag: op afspraak.
Twaalfbunderstraat 31 - 0494 05 69 74 - marc.depessemier@brakel.be

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 - marin.devalck@brakel.be

Algemeen directeur Jürgen De Mets
Marktplein 1 - 055 43 17 50 - jurgen.demets@brakel.be

www.                .be
Bezoek ons op

GEMEENTEBESTUUR
CONTACT



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  |  Vooruit
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 - 0497 51 23 54  |  Vooruit
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 - Knoopsweg 1c - 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  |  Vooruit
Andre Soetens - Tamelbroekstraat 31 -- soetensandre@gmail.com - 0493 07 79 39  |  CD&V
Karen Vekeman - Leinstraat 110 - karen_vekeman@hotmail.com - 0475 90 12 20  |  Open Vld

POLITIE BRAKEL
Jagersstraat 29 - 9660 Brakel
T. 055 42 60 00 - F. 055 43 16 58 of 59
pz.brakel@police.belgium.eu
Dringende gevallen 101
Openingsuren:
maandag, dinsdag, donderdag & vrijdag 
van 8 tot 17 uur
woensdag van 8 tot 19 uur
zaterdag van 8 tot 13 uur

BUITENSCHOOLSE 
KINDEROPVANG
Annick Depraetere - Coördinator
Jagersstraat 64B - 9660 Brakel - 055 42 84 53
kinderopvang@brakel.be
Werkingsperiode / -uren:
Voorschools van 6.30 tot 8.30 uur.
Naschools van 15.30 tot 18.30 uur.
Vakantiedagen en -perioden van 7 tot 18 uur.
Woensdagnamiddag van 11.30 tot 18.30 uur.

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

OPENBARE BIBLIOTHEEK
Carmen Vanden Broucke - Bibliothecaris
Tirse 1 - 9660 Brakel - 055 42 12 45 
bibliotheek@brakel.be
Openingsuren: 
Dinsdag van 16 tot 20 uur.
Woensdag van 10 tot 12 uur en van 13 tot 18 uur.
Donderdag van 16 tot 20 uur.
Zaterdag van 9 tot 12 uur. 
Zondag van 10 tot 12 uur.
Het lidmaatschap is gratis. 

GEMEENTELIJK ONDERWIJS 
Bart De Boitselier - Schoolhoofd
bart.deboitselier@brakel.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
An Willequet en Wendy Van Zeebroeck
Hoofdverpleegkundigen
055 43 27 00 - hoofdverpleging@najaarszon.be

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

    

Nicky Van der Schueren - Zwembadbeheerder
Geraardsbergsestraat 31 - 9660 Brakel 
055 42 46 48 
zwembad@brakel.be

Openingsuren van het zwembad
tijdens de schoolvakanties
Van maandag tot vrijdag van 14 tot 20.45 uur
Zaterdag van 10 tot 11.45 uur en van 14 tot 17 uur
Zondag van 9 tot 11.45 uur

    

Wim De Wael - Sportfunctionaris
Jagersstraat 64A - 9660 Brakel - 055 42 31 98
sportdienst@brakel.be

Openingsuren van de sporthal:
Openingsuren zomermaanden (mei - augustus)
Maandag tot vrijdag van 9 tot 22 uur
Zaterdag van 9 tot 20 uur
In juli & augustus gesloten op zaterdag

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

KUNSTACADEMIE 
VLAAMSE ARDENNEN

Octopus, Woord
Polyvalente zaal Openbare Bibliotheek, Tirse 1
 
Octopus, Muziek, Beeldatelier
St-Martensstraat 51, Opbrakel

Dans    
Sporthal De Rijdt, Jagersstraat 64

ENERGIEHUIS SOLVA
Zitting te Brakel : na afspraak
Marktplein 1 - 9660 Brakel 
053 64 65 28 - energiehuis@so-lva.be 
www.so-lva.be/energiehuis 

DOOR COVID-19 
KUNNEN DE ONDERSTAANDE 

OPENINGSUREN 
TIJDELIJK AANGEPAST ZIJN !

CONTACT



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

    
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
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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
Bart De Vos - Stafmedewerker
055 60 29 09 - bart.devos@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 - ict@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 - burgerzaken@brakel.be
Lise Dammans  Deskundige Burgerzaken
055 43 17 66 - burgerzaken@brakel.be 
Sven De Lange - Diensthoofd Burgerzaken
055 30 97 26 - sven.delange@brakel.be
Lien Van Helleputte - Adm. medewerker
055 30 97 26 - burgerzaken@brakel.be
Peter Haegeman - Adm. medewerker 
055 43 17 65 - burgerzaken@brakel.be
Melanie Sackx - Deskundige Burgerzaken
055 43 17 62 - burgerzaken@brakel.be   
Hilde Vandecatsye - Adm. medewerker 
055 43 17 67 - burgerzaken@brakel.be

Ruimtelijke ordening en stedenbouw
Koen De Meester - Omgevingsambtenaar
055 43 17 61 - omgeving@brakel.be
Ann De Ruyck - Omgevingsambtenaar
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 omgevingsambtenaar
 dient, via de website, een afspraak te worden gemaakt.

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
Lotte Calcoen - Maatschappelijk werkster 
055 43 12 90 - lotte.calcoen@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

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

Enkel na afspraak
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Ik heb de volgende melding:
t Kruis het probleem aan, geef de juiste plaats en 
eventueel straat en huisnummer aan.

Beschadigd wegdek:

Defecte straatlamp:

Gebrekkige verkeerssignalisatie:

Gebreken aan fiets- of voetpad:

Gebrekkig onderhoud van openbaar groen:

Sluikstort:

Verkeershinder:

Verstopte riool:

Gebreken aan grachten/beken:

Andere (geef onderwerp aan):

t Je gegevens:

Naam*:

Adres*:

Telefoon:

E-mail:

* verplicht in te vullen veld.

Stuur deze meldingsstrook onder 
gesloten omslag naar Gemeente Brakel, 
Marktplein 1 - 9660 Brakel.

www.                .be

Wedstrijdvraag

Verstuur je antwoord voor 30 november 2022 naar 
de toeristische dienst - Marktplein 1 - 9660 Brakel of via 

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

Winnaar vorige wedstrijdvraag: 
Tim Van Delsen uit Brakel

(Het juiste antwoord was : Brouwierstraat)

Welk majestueus bos hebben we
hierboven vanuit de lucht gefotografeerd?

ook paalnummer of huisnummer
dichtstbijzijnde woning doorgeven.


