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Beste Brakelaar,

Ben je onlangs nog eens langs de uitkijktoren geweest? Zeker ’s morgens of 
’s avonds bij de schemering is dat een aanrader. De uitkijktoren wordt mooi 
belicht en de kleuren veranderen al eens. Tijdens Valentijn was deze bijvoor-
beeld rood en op de internationale epilepsiedag paars. Mijn haarkleur blijft 
daarentegen steeds kastanjebruin.

Op de cover zie je een prachtig beeld van het nieuwe zwembad. Meer dan 
43 jaar na de opening van zwembad Poseidon, ben ik blij dat Brakel een 
nieuw zwembad kan openen in sportcentrum De Rijdt. Met ook een cafe-
taria, klimmuur, squashlokalen, polyvalente zaal, Finse piste, visvijver, 
petanque velden, voetbalveld en meer, is er een mooie plek gecreëerd voor 
de sportliefhebber. Zelf trek ik heel graag mijn loopschoenen of zwembroek 
aan. Ongetwijfeld ontmoeten we er elkaar eens.
Sinds 21 februari 2023 geraak je aan sportcentrum De Rijdt ook met de 
flexbus (voormalige belbus). Samen met de Vlaamse overheid en De Lijn 
gaan we voor een efficiënter, duurzamer en flexibeler openbaar vervoer. 
Ook op plaatsen waar er minder vraag naar is. Vanaf dit jaar vervangen 
we stelselmatig de huidige belbussen – zoals de belbus Lierde-Brakel – door 
flexvervoer dat je vooraf reserveert. Om dat reserveren simpel en makkelijk 
te maken, lanceert de overheid Hoppin: een app en callcenter (0800-12 2 12) 
waarmee je je reis eenvoudig plant en boekt. Dat kan op weekdagen van 6 
tot 20 uur en op zaterdag, zon- en feestdagen van 7.30 tot 15 uur.

Als je een ritje reserveert voor zaterdag 8 april 2023, zit je vast niet alleen 
op de flexbus. Die dag is het namelijk de 6de Paaseierenraap in recreatie-
domein De Rijdtmeersen. Voor de allerkleinsten start de raap om 10 uur, 
de 4 tot 12-jarigen starten een halfuurtje later. Elf dagen later, op 19 april, 
kunnen kinderen opnieuw hun hartje ophalen op de Buitenspeeldag. Het 
Marktplein wordt die dag van 13.30 tot 16.30 uur omgetoverd tot een kin-
derdorp. Deelname is gratis, maar schrijf je zeker in via www.brakel.be.

Wat ook de moeite is om je voor in te schrijven, is de infoavond cybercrime 
van de lokale politie: Hoe herken je online fraude? De infoavond in Brakel 
gaat door op donderdag 11 mei 2023 om 19 uur en het inschrijvingsformu-
lier vind je verderop in dit magazine. Veel leesplezier!

Stefaan Devleeschouwer
Burgemeester
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De Lijn Flex boeken?
Dat doe je met Hoppin! 
t De Vlaamse overheid gaat samen met De Lijn voor een efficiënter, duurzamer en flexibeler openbaar ver-
voer. Ook op plaatsen waar er minder vraag naar is, want daar vervangen ze vanaf 2023 stelselmatig de huidige 
belbussen – zoals de belbus Lierde-Brakel – door flexvervoer dat je vooraf reserveert.
Om dat reserveren simpel en makkelijk te maken, lanceert de overheid Hoppin: een app en callcenter (0800-
12 2 12) waarmee je je reis eenvoudig plant en boekt.

OOK BIJ ONS IN DE BUURT
Voordat de Vlaamse overheid Hoppin in heel Vlaanderen uitrolt, test ze het systeem eerst in verschillende regio’s 
in Vlaanderen. Met de feedback die ze zo verzamelt, kan ze Hoppin verbeteren zodat iedereen in Vlaanderen er 
gebruik van kan maken.

ZO BOEK JE DE FLEXBUS IN LIERDE EN BRAKEL
Wil je de flexbus (voormalige belbus) nemen vanaf 21 februari 2023? Reserveer je rit vanaf 7 februari 2023 via de 
Hoppincentrale.

Zo reserveer je een rit: 
• Contacteer de Hoppincentrale via de Hoppin-app of 0800 12 2 12.
• Kies de halte. Je krijgt een tijdvenster van 30 minuten rondom je tijdstip.
• Voor je rit krijg je bevestiging van de exacte ophaaltijd via sms, telefoon of de app.
• Je kan de flexbus live volgen via de app.
Goed om te weten
• Vóór 21 februari nog een rit met de belbus nodig? Boek je rit dan telefonisch (09 211 91 91) of online via de 
belbuscentrale.
• De vervoerbewijzen en tarieven van De Lijn blijven dezelfde.
• Een rit aanvragen kan vanaf 30 dagen tot 1 dag op voorhand via de app, en telefonisch tot 30 minuten voor je rit 
tijdens de openingsuren van de Hoppincentrale. Op tijd reserveren is aangewezen.
• Openingsuren van de Hoppincentrale:
- Weekdagen: 6 tot 20 uur
- Zaterdag, zon- en feestdagen: 7.30 tot 15 uur n ii   www.hoppin.be
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Meer weten over het Bevolkingsonderzoek  
Dikkedarmkanker? 
Bel gratis naar het Centrum voor Kankeropsporing op 0800 60160 
tussen 9 en 12 uur en 13 en 16 uur, stuur een e-mail naar  
info@bevolkingsonderzoek.be, of surf naar
https://dikkedarmkanker.bevolkingsonderzoek.be/

Heb je vragen over je persoonlijke medische situatie, 
contacteer je huisarts.

MAART 2023: MAAND VAN DIKKEDARMKANKER

Ik doe het straks wel.  
Eerst nog wat lezen. VROEGTIJDIGE  

OPSPORING IS DE  
BESTE BESCHERMING  
TEGEN DIKKEDARM-
KANKER
Doe van je 50ste tot en met je 74ste 
elke twee jaar de stoelgangtest.

BLA
BLA
BLA

GEEN EXCUSES. DOE DE STOELGANGTEST.

Wandel je Mee? Samen in beweging! 
t De cijfers liegen er niet om: één op drie thuiswonende oudere personen en één op twee bewoners van 
woonzorgcentra valt jaarlijks. Een val kan iedereen overkomen, maar de valproblematiek wordt vaak onderschat. 
Daarom is het belangrijk om deze risicofactoren vroegtijdig aan te pakken en ze te voorkomen.
De Week van de Valpreventie gaat in 2023 door van 24 tot en met 30 april en staat in teken van het belang van 
bewegen, waaronder regelmatig wandelen. Wandelen is gezond en is een goede manier om het risico op vallen 
te verkleinen. Daarnaast brengt het nog tal van andere gezondheidsvoordelen met zich mee. Tijdens de Week 

van de Valpreventie biedt het 
Expertisecentrum Val- en frac-
tuurpreventie Vlaanderen je heel 
wat tips en materialen aan die je 
hierbij kunnen helpen, zoals een 
wandelgids en wandelactiviteit.n

ii   www.valpreventie.be
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Terugbetaling 50% Geen terugbetaling

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

Reglement inzake kansenpas, 
schoolkansenpas, sportkansenpas 
en kansenpas inzake jeugdbewegingen.

t KANSENPAS
Art 1: Hierbij kan er verwezen worden naar 
de Koninklijke Besluiten houdende maat-
regelen ter bevordering van de participa-
tie en sociale activering van de gebruikers 
van de dienstverlening van de openbare 
centra voor maatschappelijk welzijn.
Art 2: Doelgroep: iedere persoon die 
een beroep doet op de dienstverlening 
van het OCMW, komt in aanmerking om 
gebruik te maken van de subsidie socio-
culturele participatie.
Art 3: Na een sociaal onderzoek wordt 
er beslist of er een tussenkomst wordt 
gegeven of niet.

SCHOOLKANSENPAS
Art 4: Doelgroep: alle schoolgaande, 
kinderbijslaggerechtigde kinderen van 
Brakel ( = gedomicilieerd ), ongeacht waar 
deze naar school gaan, tot en met het 7e 
jaar middelbaar, en waarvan de ouders 
voldoen aan o.a. de inkomstencriteria.
Art 5: 50% van een lijst van schoolkosten 
wordt terugbetaald door het OCMW, met 
een maximum van € 200,00 per kalender-
jaar voor kleuter-en lager onderwijs en een 
maximum van € 400,00 per kalenderjaar 
voor het middelbaar onderwijs.
Art 6: Terugbetaling:

Art 7: De ouder(s) hun inkomsten mogen 
niet hoger zijn dan de bedragen dewelke 
zijn opgenomen in de Europese armoe-
degrens. Deze bedragen worden jaarlijks 
aangepast door middel van een Raadsbe-
slissing.
Art 8: Elk inkomen ( dus alle leden  van het 
gezin ) wordt in aanmerking genomen, 
behalve:
- Kinderbijslag
- Studietoelagen / beurzen
- Onderhoudsgelden voor kinderen ten laste
Personen met een eigendom, zonder 
hypothecaire last: het inkomen dient 
vermeerderd te worden met 20%
Het bedrag van de huurprijs dat 1/3 van 
het inkomen overschrijdt, moet afgetrok-
ken worden van het inkomen, om zicht te 
krijgen op de netto bestaansmiddelen.
Na aftrek van de maandelijkse schulden-
last, wordt er rekening gehouden met het 
overgebleven inkomen.
Art 9: De ouders / andere leden van het 
gezin dienen hun inkomsten van de laat-
ste drie maanden te staven aan de hand 
van rekeninguittreksels: selectie enkel van 
de inkomsten, of inkomensattesten.
De drie andere inkomenscriteria zijn de 
volgende en deze worden gestaafd met 

een attest:
- Leefloon
- Inkomensgarantie voor ouderen ( IGO ) / 
( GI ) gewaarborgd inkomen
- Collectieve schuldenregeling ( beschik-
king toelaatbaarheid )
Dienen eveneens te worden bezorgd: de 
twee laatste bewijzen van de afbetaling van 
de woning (hypotheek ) of van de huishuur.
Art 10: De inschrijving vindt plaats per half 
jaar en gaat in vanaf de eerste dag van de 
maand waarin men zich inschrijft:
- Voor terugbetaling van september tot 
en met december: dient men zich in te 
schrijven vanaf augustus.
- Voor terugbetaling van januari tot en met 
juni: dient men zich opnieuw in te schrijven 
vanaf december en dient men nogmaals 
de gevraagde documenten te bezorgen.
Art 11: De ouders dienen de schoolfactu-
ren en het betalingsbewijs binnen de 60 
dagen binnen te brengen bij het OCMW.
Stel echter dat je in het begin van het 
schooljaar reeds een factuur krijgt die je 
in schijven mag betalen, breng dan zeker 
binnen de 60 dagen ( na factuurdatum 
) reeds binnen. Met vermelding van de 
school en de verschillende data waarop 
een afbetaling dient te gebeuren. Bij 
iedere afbetaling, breng je het betalings-
bewijs naar het OCMW.
Meerdaagse schoolreizen worden pas 
terugbetaald als het OCMW een bewijs 
ontvangt dat het kind daadwerkelijk is 
meegegaan ( deelnameattest ). Hierbij 
heeft men 30 dagen na de datum van 
activiteit de tijd om het deelnameattest te 
bezorgen aan het OCMW.
Art 12: Co-ouderschap: de uitbetaling zal 
gebeuren aan de ouder op het domici-
lieadres van het kind. Indien blijkt uit het 
echtscheidingsvonnis dat beide ouders 
instaan voor elk de helft van de schoolkos-
ten, kan er voor 25% terugbetaling van de 
schoolfacturen gebeuren aan elk van de 
ingeschreven, aanvragende ouder.
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SPORTKANSENPAS
Art 13: Doelgroep: personen tot en met 18 
jaar, woonachtig in Brakel ( = gedomicili-
eerd ), waarvan de ouders voldoen aan o.a. 
de inkomstencriteria.
Art 14: Een terugbetaling van 50% van de 
factuur ingeval van deelname aan maxi-
mum twee per kalenderjaar: sportkampen 
dewelke worden georganiseerd door 
de gemeente Brakel of door één van de 
erkende sportclubs door de gemeente.
De maximale terugbetaling voor de 
sportenkansenpas EN kansenpas inzake 
jeugdbewegingen samen, is € 200,00 per 
kind en per kalenderjaar.
Voor de gemeente Brakel betekent dit 
elke lessenreeks georganiseerd door de 
sporthal en het zwembad van Brakel voor 
kinderen tot en met 18 jaar.
De lessenreeksen georganiseerd door de 
sportdienst, worden ingepland in twee pe-
riodes: van januari tot juni en van septem-
ber tot december. De kinderen krijgen dan 
de kans om regelmatig te sporten.
Art 15: De ouder(s) hun inkomsten mogen 
niet hoger zijn dan de bedragen dewelke 
zijn opgenomen in de Europese armoede-
grens. Deze bedragen worden jaarlijks aan-
gepast door middel van een Raadsbeslissing.
Art 16 : Elk inkomen ( dus alle leden  van 
het gezin ) wordt in aanmerking geno-
men, behalve:
- Kinderbijslag
- Studietoelagen / beurzen
- Onderhoudsgelden voor kinderen ten laste
Personen met een eigendom, zonder 
hypothecaire last: het inkomen dient 
vermeerderd te worden met 20%
Het bedrag van de huurprijs dat 1/3 van 
het inkomen overschrijdt, moet afgetrok-
ken worden van het inkomen, om zicht te 
krijgen op de netto bestaansmiddelen.
Na aftrek van de maandelijkse schulden-
last, wordt er rekening gehouden met het 
overgebleven inkomen.
Art 17: De ouders / andere leden van het 
gezin dienen hun inkomsten van de laatste 
drie maanden te staven aan de hand van 
rekeninguittreksels: selectie enkel van de 
inkomsten, of inkomensattesten.
De drie andere inkomenscriteria zijn de 
volgende en deze worden gestaafd met 
een attest:
- Leefloon
- Inkomensgarantie voor ouderen ( IGO ) / 
( GI ) gewaarborgd inkomen

- Collectieve schuldenregeling ( beschik-
king toelaatbaarheid )
Dienen eveneens te worden bezorgd: de 
twee laatste bewijzen van de afbetaling van 
de woning ( hypotheek ) of van de huishuur.
Art 18: De inschrijving vindt plaats per half 
jaar en gaat in vanaf de eerste dag van de 
maand waarin men zich inschrijft:
- Voor terugbetaling van september tot 
en met december: dient men zich in te 
schrijven vanaf augustus.
- Voor terugbetaling van januari tot en 
met juni: dient men zich opnieuw in te 
schrijven vanaf december en dient men 
nogmaals de gevraagde documenten te 
bezorgen.
Art 19: De ouders dienen de facturen en 
het betalingsbewijs binnen de 60 dagen 
binnen te brengen bij het OCMW.
Art 20: Voor sportkampen: de terugbe-
taling zal gebeuren binnen de maand 
nadat het OCMW in het bezit is van een 
betalingsbewijs en een deelnamebewijs, 
dat het kind effectief heeft deelgenomen 
aan het sportkamp.
Voor lessenreeksen: de terugbetaling zal ge-
beuren binnen de maand nadat het OCMW 
in het bezit is van een inschrijvings- en een 
betalingsbewijs. Deze documenten dienen 
binnen de maand na inschrijving in het 
bezit te zijn van het OCMW.
Art 21: Co-ouderschap: de uitbetaling zal 
gebeuren aan de ouder op het domici-
lieadres van het kind. Indien blijkt uit het 
echtscheidingsvonnis dat beide ouders 
instaan voor elk de helft van de schoolkos-
ten, kan er voor 25% terugbetaling van de 
schoolfacturen gebeuren aan elk van de 
ingeschreven, aanvragende ouder.

KANSENPAS inzake JEUGDBEWEGINGEN
Art 22: Doelgroep: personen tot en met 18 
jaar, woonachtig in Brakel ( = gedomicili-
eerd ), waarvan de ouders voldoen aan o.a. 
de inkomstencriteria.
Art 23: De maximale terugbetaling voor de 
sportenkansenpas EN kansenpas inzake 
jeugdbewegingen samen, is € 200,00 per 
kind en per kalenderjaar.
Art 24: De ouder(s) hun inkomsten mogen 
niet hoger zijn dan de bedragen dewelke 
zijn opgenomen in de Europese armoede-
grens. Deze bedragen worden jaarlijks aan-
gepast door middel van een Raadsbeslissing.
Art 25: Elk inkomen ( dus alle leden  van 
het gezin ) wordt in aanmerking geno-

men, behalve:
- Kinderbijslag
- Studietoelagen / beurzen
- Onderhoudsgelden voor kinderen ten laste
Personen met een eigendom, zonder 
hypothecaire last: het inkomen dient 
vermeerderd te worden met 20%
Het bedrag van de huurprijs dat 1/3 van 
het inkomen overschrijdt, moet afgetrok-
ken worden van het inkomen, om zicht te 
krijgen op de netto bestaansmiddelen.
Na aftrek van de maandelijkse schulden-
last, wordt er rekening gehouden met het 
overgebleven inkomen.
Art 26: De ouders / andere leden van het 
gezin, dienen hun inkomsten van de laatste 
drie maanden te staven aan de hand van 
rekeninguittreksels: selectie enkel van de 
inkomsten, of inkomensattesten. De drie 
andere inkomenscriteria zijn de volgende 
en deze worden gestaafd met een attest:
- Leefloon
- Inkomensgarantie voor ouderen ( IGO ) / 
( GI ) gewaarborgd inkomen
- Collectieve schuldenregeling ( beschik-
king toelaatbaarheid )
Dienen eveneens te worden bezorgd: de 
twee laatste bewijzen van de afbetaling 
van de woning ( hypotheek ) of van de 
huishuur.
Art 27: De inschrijving vindt plaats per half 
jaar en gaat in vanaf de eerste dag van de 
maand waarin men zich inschrijft:
- Voor terugbetaling van september tot 
en met december: dient men zich in te 
schrijven vanaf augustus.
- Voor terugbetaling van januari tot en 
met juni: dient men zich opnieuw in te 
schrijven vanaf december en dient men 
nogmaals de gevraagde documenten te 
bezorgen
Art 28: De ouders dienen de facturen en 
het betalingsbewijs binnen de 60 dagen 
binnen te brengen bij het OCMW.
Art 29: De terugbetaling zal gebeuren 
binnen de maand nadat het OCMW in het 
bezit is van een betalingsbewijs van het 
lidgeld of een deelnamebewijs dat het kind 
effectief heeft deelgenomen aan het kamp.
Art 30: Dit reglement treedt in werking 
vanaf 1 januari 2023. n

ii   055 43 12 90 (Lotte Calcoen)  
055 43 15 07 (Yoko Maes) 

055 43 15 04 (Hanne De Brakeleer) 
of 055 43 15 03 (Vanessa Roosen).
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Etienne en Paula
De Cock - Walraevens

Philippe en Marie
Harrewyn - Bloes

Claude en Andréa
Gijselinck - Dupont

Georges en Maria
Van Wymeersch - Vergucht60

Marc en Lutgart
Carlier - Bauwens50

Paul en Francine
Van Cauwenberge - De Sutter50

50

50

60
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Willy en Christiane
Herregodts - Dumont

Roger en Marie-Paule
Denys - Otte

Sylvain en Julienne
De Boe - Soetens

Michel en Madeleine
Rasschaert - De Groote65

Henri en Annie
D’haeyer - Hoebeke 60

Michel en Christiane
Creemers - Van de Weghe60

60

60

65
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Inschrijven voor 29 maart 2023 
via www.brakel.be 

 
 

RECREATIEDOMEIN DE RIJDTMEERSEN

6DE PAASEIERENRAAP

Meer info: Kimberley.vanlierde@brakel.be - 055 43 17 64
 
 

zaterdag 8 april 2023
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Octopus 10 jaar 
met de Kiosktopus 
en de kijkkasten 

t Heb je het gezien?
In Sporthal De Rijdt is de ‘Kiosktopus’ van de Kunstacademie 
Vlaamse Ardennen neergestreken.
Plechtig ingehuldigd in de hoofdschool in Ronse - naar aan-
leiding van 10 jaar Octopus - maakt de Kiosktopus nu een reis 
naar de vestigingsplaatsen.
Brakel is het eerst aan de beurt.
De houten achthoekige kiosk is een uniek prachtexemplaar 
boordevol creatief materiaal van de leerlingen. Coördinator 
van de kunstacademie
Emile Ryckebusch tekende samen met de dienst Toerisme 
een gezinsvriendelijk artistiek parcours uit in het groene park 
achter De Rijdt.
Daar kan je kennismaken met de interactieve kijkkasten, op 
hun beurt gevuld met leuke opdrachten voor jong en oud.
Wees er snel bij, de Kiosktopus en de kijkkasten staan er nog 
tot woensdag 29 maart!

Opendeurdag en inschrijvingen.
Vanaf 15 mei 2023 starten de herinschrijvingen voor leerlingen van de kunstacademie. Nieuwe leerlingen kunnen 
inschrijven vanaf 1 juni 2023. Dit kan online via mijnacademie.be/kunstacademievlaamseardennen.
T. 055 23 28 85
Hou je bancontact/mastercard/visa bij de hand. E: Kunstacademie@ronse.be 
FB: https://www.facebook.co of kom langs tijdens de openingsuren van het secretariaat in Ronse 

Wil je bewegen, spelen met woorden, muziek en beelden? Weet je nog niet welk instrument je wil leren spelen? 
Kom luisteren, kijken en uitproberen op het open- deurmoment eind juni. Hou de FB- pagina van de academie in de 
gaten voor een exacte datum.
Geniet van een cultuurproeverij, van inspirerende infomomenten èn kom de warme artistieke sfeer opsnuiven! n

ii   
Meer info over 
opleidingen, uurroosters, tarieven en reducties:
www.kunstacademievlaamseardennen.be
Nog vragen? kava.emileryckebusch@gmail.com
Kunstacademie Vlaamse Ardennen
T: 055 23 28 85  -  E: Kunstacademie@ronse.be
FB: facebook.com/Kunstacademievlaamseardennen/

Octopus 10 jaar met de Kiosktopus en de kijkkasten

Heb je het gezien?
In Sporthal De Rijdt is de ‘Kiosktopus’ van de Kunstacademie Vlaamse
Ardennen neergestreken.
Plechtig ingehuldigd in de hoofdschool in Ronse -  naar aanleiding van 10
jaar Octopus - maakt de Kiosktopus nu een reis naar de vestigingsplaatsen.
Brakel is het eerst aan de beurt.
De houten achthoekige kiosk is een uniek prachtexemplaar boordevol
creatief materiaal van de leerlingen. Coördinator van de kunstacademie
Emile Ryckebusch tekende samen met de dienst Toerisme een
gezinsvriendelijk artistiek parcours uit in het groene park achter De Rijdt.
Daar kan je kennismaken met de interactieve kijkkasten, op hun beurt
gevuld met leuke opdrachten voor jong en oud.
Wees er snel bij, de Kiosktopus en de kijkkasten staan er nog tot woensdag
29 maart!

Opendeurdag en inschrijvingen

Vanaf 15 mei 2023 starten de herinschrijvingen voor leerlingen van de
kunstacademie. Nieuwe leerlingen kunnen inschrijven vanaf 1 juni 2023.
Dit kan online via mijnacademie.be/kunstacademievlaamseardennen.
Hou je bancontact/mastercard/visa bij de hand.
Of kom langs tijdens de openingsuren van het secretariaat in Ronse.

Wil je bewegen, spelen met woorden, muziek en beelden?
Weet je nog niet welk instrument je wil leren spelen?
Kom luisteren, kijken en uitproberen op het opendeurmoment eind juni.
Hou de FB- pagina van de academie in de gaten voor een exacte datum.
Geniet van een cultuurproeverij, van inspirerende infomomenten èn kom
de warme artistieke sfeer opsnuiven!
Meer  info over opleidingen, uurroosters, tarieven en reducties:
www.kunstacademievlaamseardennen.be

Nog vragen? kava.emileryckebusch@gmail.com
Kunstacademie Vlaamse Ardennen
T: 055 23 28 85
E: Kunstacademie@ronse.be
FB: https://www.facebook.com/Kunstacademievlaamseardennen/
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 i   katrien.delanghe@brakel.be 
         055 75 57 71

Adviesraad voor 
Ontwikkelingssamenwerking  BRAVO

Deze Brakelse adviesraad voor 
ontwikkelingssamenwerking heeft als 

doel om de Brakelse solidariteit binnen 
de gemeentegrenzen en ver daarbuiten 

in beeld te brengen en te ondersteu-
nen. Concreet houdt dit in dat wij de 

Brakelse bevolking willen bewustma-
ken van de Noord-Zuidproblematiek, 

verbinding willen faciliteren tussen 
van oudsher inwonende Brakelaars en 

nieuwe Brakelaars met migratieachter-
grond én Brakelse 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 nemen wij u iets 

dieper mee in de werking van 
de vereniging Cunina. 

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 stel-

len 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. 

“Cunina”
t Cunina is een Vlaamse 
ontwikkelingsorganisatie 
die al 32 jaar kansarme 
kinderen naar school 
stuurt via persoonlijke 
peterschappen.  Cunina 
ontleent haar naam aan 
de Latijnse mythologie 
en betekent: Godin van 
de Wieg. De plek waar 
je wieg staat is immers vaak bepalend voor de kansen die je krijgt in je 
leven. Sophie Vangheel stichtte Cunina in 1990 in de overtuiging dat 
onderwijs die kansen aanzienlijk verhoogt en de enige weg is om uit de 
vicieuze cirkel van armoede te geraken.    

Armoede is de belangrijkste reden waarom miljoenen kinderen niet 
naar school kunnen. Niet alleen het schoolgeld is een obstakel, maar 
ook een uniform, boeken en transport zijn vaak onbetaalbaar.Via een 
Cuninapeterschap van € 35 per maand bieden Cuninapeetouders hun 
petekind wél de kans om naar school te gaan en een betere toekomst 
uit te bouwen.  Cunina wil haar petekinderen niet alleen toegang geven 
tot onderwijs, ze wil hen ook kwaliteitsvol onderwijs bieden. Daarom 
werkt Cunina aan een betere infrastructuur door scholen te bouwen, 
leerkrachten op te leiden en voor degelijk schoolmateriaal te zorgen.  
Cunina realiseerde ondertussen al ruim 200 van zulke educatieve projec-
ten en zetmeer dan 16.500 kinderen op de schoolbanken. 

Wat Cunina zo speciaal maakt?  Sinds 2004 is Cunina een erkende ngo 
die bewust zonder overheidssubsidies werkt.  Anno 2023 is zij actief in 
zeven partnerlanden (Brazilië, de Filipijnen, Haïti, Nepal, Oeganda, Zuid-
Afrika en Peru), is al jaren een voortrekker op gebied van MVO, geeft 
0 euro uit aan betalende reclame en kan met trots zeggen dat haar 
beheerskosten lager liggen dan 10%.  n
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Herdenking van de wapenstilstand gesneuvelden WOI

Brakel toast op 2023

Ontvangst brandweerpost Brakel

Zwembad Poseidon sluit na 42 jaar de deuren

Seniorennamiddag in Parike

ZATERDAG

December

11
November

8
Januari

19
November

3
December

24
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Online inschrijven 
sportkampen 

zomervakantie 2023
t De online inschrijvingen voor de sportkampen van de zomerva-
kantie starten vanaf zaterdag 22 april 2023 om 9u. Volgende sport-
kampen zullen georganiseerd worden:

Week van maandag 3 juli t.e.m. vrijdag 7 juli 2023: kleutersport-
kamp (3-5 jaar), voetbal-omnisportkamp (6-12 jaar), volleybal-omnis-
portkamp (6-14 jaar) en avonturensportkamp ILV Burensportdienst 
Vlaamse Ardennen – locatie Cirac – Ardennen (10-16 jaar)
Week van maandag 10 juli t.e.m. vrijdag 14 juli 2023 (4 dagen): 
kleutersportkamp (3-5 jaar), vechtsportmix (6-12 jaar) en  
paardenkamp (8-14 jaar)
Week van maandag 31 juli t.e.m. vrijdag 4 augustus 2023:  
paardenkamp (8-14 jaar)
Week van maandag 7 augustus t.e.m. vrijdag 11 augustus 2023: 
kleutersportkamp (3-5 jaar), fiets-omnisportkamp (6-16 jaar) en 
padel-omnisportkamp (8-16 jaar)
Week van maandag 14 augustus t.e.m. vrijdag 18 augustus 2023 
(4 dagen): kleutersportkamp (3-5 jaar), sportkamp “WIE IS DE MOL” 
(8-12 jaar) en avonturensportkamp Oudenaarde (8-14 jaar)
Week van maandag 21 augustus t.e.m. vrijdag 25 augustus 
2023: paardenkamp (8-14 jaar) en zwem-omnisportkamp (6-12 jaar)

Uiteraard worden de deelnemers begeleid door ervaren en  
deskundige lesgevers. Ben je minimum 18 jaar en heb je interesse 
om een groep gedreven kinderen heel wat bij te leren, laat ons dan 
spoedig iets weten! Je basisopdracht bij zo’n sportkamp bestaat uit 
het geven van sportinitiatie waar een hoofdthema centraal staat. 
Tevens verwachten we een permanent enthousiasme en inzet om 
in samenwerking met de sportdienst de deelnemers te begeleiden 
op een pedagogisch verantwoorde wijze. Je kan je kandidatuur als 
monitor indienen vóór 21 april 2023.  n

ii  
ben.devlieger@brakel.be - 055 42 31 98 - www.brakel.be

Lentewandeling
t Na een onderbreking van enkele jaren 
wordt er opnieuw een lentewandeling 
georganiseerd, in hoofdzaak voor 
kinderen van het basisonderwijs.
Opzet is dat er kan gekozen worden voor 
een recreatieve wandeltocht, vertrek 
om 13u30, met keuzemogelijkheid uit 2 
afstanden (5 km. of 8 km.).
Start en aankomst : gemeentelijke 
sporthal ‘de Rijdt’ – Jagersstraat 64a – 
9660 Brakel
Vooraf inschrijven is verplicht vanaf 3 
mei 2023 via de gemeentelijke website! 
Iedereen welkom !
Iedere deelnemer krijgt na de wandel-
tocht een gratis drankje aangeboden.
Verdere informatie zal binnenkort terug 
te vinden zijn op www.brakel.be n

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

31
MEI
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Oproep tot kandidaten 
Sportgala Brakel 

t De gemeentelijke sportraad en sportdienst richt voor de 7de maal een sportgala in, dit op vrijdag 1 december 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 sportprestaties. De behaalde sportprestaties die in  
aanmerking zullen komen zijn deze die behaald zijn tussen 1 september 2021 en 1 september 2023.
Volgende categorieën komen in aanmerking voor huldiging: sportverdienste/sportvrijwilliger, G-sporter, sportbelofte 
jongens en meisjes (-18 jaar), sportploeg competitief jeugd jongens en meisjes (-18 jaar), sportploeg competitief  
volwassenen heren en dames (+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 14 juni tot uiterlijk 13 september 2023 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 juni 2023 beschikbaar zijn op de sportdienst en 
te raadplegen zijn op de gemeentelijke website.  n

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

Reservaties sporthal ‘de Rijdt’ seizoen 2023-2024.  
t Voor het gebruik van sporthal ‘de Rijdt’ te Brakel tijdens het seizoen 2023-2024 dien je een aanvraagformulier in te 
vullen. Daarin kunnen de voorkeuren vermeld worden die je sportclub zouden aanbelangen, aangaande de nodige 
ruimte, trainingsuren en/of competitiewedstrijden alsook de geplande tornooien/stages. 
Het aanvraagformulier zal beschikbaar zijn vanaf 1 mei 2023 en dient vóór 1 juni 2023 persoonlijk bezorgd te worden 
aan sporthal ‘de Rijdt’ of via mail naar ben.devlieger@brakel.be. Deze aanvraag betekent niet meteen dat de uren 
worden toegekend aan uw vereniging (meerdere keuzes opgeven is dus geen overbodige luxe)! Zodra een definitieve 
planning is opgesteld, ontvang je van ons een gebruiksovereenkomst.  n

ii  bendevlieger@brakel.be - 055-42 31 98 - www.brakel.be

1
DECEMBER



17  |  BRAKEL INFO16  |  BRAKEL INFO

G-sportdag   
t Op woensdag 17 mei 2023 organiseert de Brakelse sportdienst in samenwer-
king met de sportraad voor de elfde maal een G-sportdag. Deze sportdag of 
-namiddag is gericht naar mensen met een motorische, visuele, auditieve en 
licht tot matige verstandelijke handicap.
Inschrijven kan, vanaf maandag 27 maart 2023, door het inschrijvingsformu-
lier persoonlijk af te geven op de gemeentelijke sportdienst (sporthal ‘de Rijdt 
Jagersstraat 64a te 9660 Brakel) of te mailen naar ben.devlieger@brakel.be.
Nieuw is dat er vanaf deze editie kan gekozen worden voor een halve of 
volledige dag sport. Op het programma staan o.a. boccia, sjoelen, darts, 
zelfverdediging, basketbal... n

ii  bendevlieger@brakel.be - 055-42 31 98 - www.brakel.be

Activiteitenkalender 2023 SAMENWERKING SPORTRAAD / SPORTDIENST

 Woensdag 17 mei 2023 G-sportdag (sporthal ’de Rijdt’)
 Woensdag 31 mei 2023 Lentewandeling (vertrek/aankomst sporthal ‘de Rijdt’)
 Vrijdag 2 juni 2023 Sportdag 55+ aan zee (Middelkerke)
 Woensdag 5 juli 2023 Kermiswielerwedstrijd Juniores te Nederbrakel
 Woensdag 20 september 2023 Interscholenveldloop (SV Everbeek/Olsa Brakel)
 Zondag 1 oktober 2023 1ste Gezinssportdag (wandel- en fietstocht)
 Woensdag 11 oktober 2023 G-sportdag (sporthal ’de Rijdt’)
 Vrijdag 1 december 2023 7de Sportgala (sporthal ’de Rijdt’) 

Sportdag 55+ te Middelkerke   
t Op vrijdag 2 juni 2023 organiseert de Brakelse sportraad, in samenwerking 
met de sportdienst naar jaarlijkse traditie een sportdag aan zee voor alle  
55-plussers, woonachtig te Brakel. Deze sportdag zal dit jaar doorgaan in en 
rond de badplaats Middelkerke. Heenreis om 7u15 en terugreis om 17u30 met 
busvervoer (vertrek en aankomst op de parking sporthal ‘de Rijdt).
Programma: 
Voormiddag: keuze tussen wandeltocht (±9km.) of fietstocht met elektrische 
fiets (±40km.)
Middaglunch: keuze uit vis- of vleesgerecht
Namiddag: keuze tussen bowling of bezoek met gids aan Atlantikwall Raversyde 
(WOI-museum)
Deelnameprijs : indien keuze fietsen = € 55 , indien keuze wandelen = € 45  
(busvervoer, middagmaal, verzekering, begeleiding sporten, huur sportmateriaal 
en accommodaties inbegrepen). Inschrijven zal mogelijk zijn vanaf maandag 
17 april 2023 vanaf 9u aan het loket van de gemeentelijke sportdienst (sporthal 
‘de Rijdt’). Opgelet: het aantal deelnemers wordt bewust beperkt volgens de 
beschikbare autobus (max. 70 personen). n

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

17
MEI

2
JUNI
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Viering van de 
101 jarige Laurentia van Oycke

Michel en Agnès
Cruypelinck - Dedier

Viering van de 
108 jarige Rachel Vandenbussche101

Viering van de 
100 jarige Gabriëlle Van Achter10065

108

Aanplant geboortebomen in Brakel
3

December
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Groepsaankoop 
#1000regentonnen 
van 7 april tot en 
met 15mei
t Na een succesvolle eerste editie 
kunnen alle inwoners van Brakel 
opnieuw deelnemen aan een 
groepsaankoop regentonnen. Via 
www.1000regentonnen.be krijgt elke 
inwoner van Brakel de kans een duur-
zame regenton aan kopen aan een 
voordelige prijs. 

De groepsaankoop is een initiatief van 
streekintercommunale SOLVA in samen-
werking met afvalintercommunales 
ILVA en IVLA.  Het streefdoel is dat er in 
alle deelnemende Zuid-Oost-Vlaamse 
gemeenten samen opnieuw duizend r 
egentonnen bijkomen, goed voor meer 
dan 300.000 liter wateropvang.  
En Brakel ondersteunt deze actie graag! 
Door die actie aan onze inwoners aan te 
bieden, bouwen we mee aan de doelstel-
ling uit het Lokaal Energie-en Klimaatpact 
om 1m³ water op te vangen per inwoner.  

Het belang van wateropvang
Regenwater is een kostbaar goed.  Droge zomers met een tekort aan water vormen een probleem voor landbouw 
en natuur.  En een teveel aan water leidt tot wateroverlast, soms met vernietigende kracht.  Voor wie geen regen-
waterput heeft is een regenton een prima idee.  Met een regenton vang je hemelwater op zodat er minder naar de 
riolering wegvloeit. Je kan het gebruiken in je tuin, om je auto/fiets te wassen of om te poetsen. Zo bespaar je heel 
wat euro’s op je stadswaterverbruik. Regenwater bevat nauwelijks kalk, wat goed is voor je bloemen en planten. 
Een regenton aanschaffen is dus goed voor de natuur en het klimaat, je bespaart op je waterfactuur en je helpt 
mee om jouw gemeente klimaatbestendig te maken. Ideaal toch? 

Zo bestel je jouw regenton 
De campagne #1000regentonnen start op 7 april.  Vanaf die dag kan je op de website www.1000regentonnen.be 
de types tonnen en de prijzen zien en je bestelling plaatsen. 
Je kan kiezen uit drie types: een standaardton, een middelgroot muurmodel en een kingsize muurmodel. 
Je ton wordt eind juni thuis geleverd. Wie een cilindervormige regenpijp heeft en er ook een vulautomaat bijbe-
stelt kan die voor een kleine meerprijs laten aansluiten op de regenpijp. 
Wil je een reminder krijgen bij de start van de groepsaankoop? Laat dan je mailadres achter op 
www.1000regentonnen.be. n

i   milieu@brakel.be - 055 43 17 60 

Schrijf je dan tussen 7 april en 15 mei 2O23 in  
voor de groepsaankoop via 
onze website.  Jij en 999 anderen 
kopen hier voordelig een eigen 
regenton. Zo bespaar je binnenkort liters 
water. Een goede zaak voor 
jou én het klimaat!

WWW.1OOOREGENTONNEN.BE

V.U. Bart Wallays, Gentsesteenweg 1B, 9520 Sint-Lievens-Houtem

VOOR JE PORTEMONNEE 
ÉN VOOR HET KLIMAAT

Wil je ook een ton geluk?
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Renovatieadvies aan huis
t Is je woning klaar voor de toekomst? Onze renovatieadviseur komt aan huis!

Je wilt je woning renoveren. Niet zomaar verfraaiingswerken uitvoeren, maar verbouwingen die je achteraf ook 
iets opleveren zoals minder energieverbruik, meer comfort: lekker warm in de winter en ’s zomers heerlijk koel. Een 
duurzame renovatie die je woning klimaatgezond maakt, minder CO2 uitstoot en aangepast is aan de toekomst. 
Vraag raad aan via het renovatieadvies van het Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen van de Provincie Oost-
Vlaanderen.
Emanuel Bosman kreeg renovatieadvies aan huis: 
‘Ik zou het iedereen aanraden om te doen omdat het in het nemen van beslissingen omtrent isolatie een goede oplossing 
is om verschillende pro’s en contra’s te horen. Vooral om veel gemaakte fouten en denkfouten te voorkomen.’

Duurzaam & comfortabel: ja graag. 

Net als Emanuel op zoek naar onafhankelijk advies om je project waar te maken? Het Steunpunt Duurzaam Wonen 
en Bouwen geeft renovatieadvies aan huis voor Oost-Vlamingen die hun verbouwing op een duurzame manier 
willen aanpakken. 
Dat betekent je energieverbruik naar beneden halen en rekening houden met een leefbare woonomgeving, maar 
ook meer wooncomfort. Door van bij het begin van het proces vooruit te kijken, een plan te maken en doordacht 
te kiezen, realiseer je stapje voor stapje je droomhuis.

Voor wie?

Voor alle Oost-Vlamingen die willen renoveren en meer willen weten over isolatie, ventilatie, verwarming, zonne-
energie of duurzame materialen. 
De adviseur spreekt met jou af op de werf. Zo krijg je advies dat perfect op maat is.
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Plastic doppen en kurk op het recyclagepark

Wist je dat je met plastic doppen en kurken een goed doel kan steunen? 
Het recyclagepark zamelt ze in voor Heuvelheem vzw, een organisatie die mensen met een  
(vermoeden van) beperking ondersteunt. Daar worden ze gerecycleerd.

www.ivla.be - www.facebook.com/ivlaintercommunale

Heuvelheem vzw is door het 
Vlaams Agentschap Personen  
met een handicap vergund als 
zorgaanbieder. Mensen met een 
(vermoeden van) beperking kun-
nen er terecht voor kwaliteitsvolle 
ondersteuning op maat.

Voor de werking van hun atelier, zamelt Heuvelheem 
plastic dopjes en kurken in voor recyclage.

Naast het recyclagepark kan je ook in onderstaande 
inzamelpunten terecht:

• Abdijstraat 14, 9700  Oudenaarde 
• De Bruwaan 2F, 9700 Oudenaarde
• Burgschelde 5, 9700 Oudenaarde
• Sint-Jozefsplein 11, 9700 Oudenaarde
• Doornikse Heerweg 40, 9700  Bevere
• Nokere Pontweg 1, 9772  Kruisem

Plastic dopjes worden  
vermalen en nadien  
gesmolten of gerecycleerd 
tot plastic korrels.

Zelfs de muselets van  
champagne en cava gaan  
niet verloren. Deze worden 
geplet en gaan naar de ijzer- 
handelaar.

In hun kurkatelier verwerken 
ze de ingezamelde kurk  
tot kurkkorrels voor de  
ecologische bouw van  
thermische en akoestische 
isolatie. Ook kurken van  
porto komen in aanmerking.

Gratis in jouw gemeente! 

Anderhalf uur renovatieadvies is volledig gratis. De gemeente BRAKEL en het Steunpunt Duurzaam Wonen en 
Bouwen nemen de volledige kost op zich.
Surf naar https://oost-vlaanderen.be/wonen-en-leven/bouwen-en-wonen/duurzaam-wonen-enbouwen/renovatie-
advies.html en vul digitaal je aanvraag in. 
Een adviseur neemt contact met je op.
Kies je voor nieuwbouw? Dan geven we je graag advies op ons kantoor. 
Meer info en aanvragen vind je https://oost-vlaanderen.be/wonen-en-leven/bouwen-en-wonen/duurzaam-
wonen-enbouwen/renovatieadvies.html
Ook voor korte en specifieke vragen rond duurzaam bouwen en verbouwen kan je terecht bij het Steunpunt. Mail 
naar dubo@oost-vlaanderen.be of bel op het nummer 09 267 78 07. n

i   milieu@brakel.be - 055 43 17 60 
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Nieuw! 
90 liter PMD 

zakken
t De cijfers tonen aan dat onze inwo-
ners sinds de invoering van de nieuwe 
blauwe zak in 2020 gemiddeld 10kg per 
jaar meer PMD inzamelen ten opzichte 
van 2019. Daarmee horen we tot de 
top van Vlaanderen! Toch blijkt uit de 
sorteeranalyse van 2021 dat er nog 
een groot aandeel PMD in het restafval 
belandt (ongeveer 22%). Er is dus zeker 
nog ruimte voor verbetering.
Vaak gaat het om grote folies die niet 
meer in de 60 liter zak geraken.
Een andere bekommernis, is dat men 
de inhoud van de PMD-zak probeert 
aan te drukken om meer plaats te creë-
ren. Helaas resulteert dit meestal in een 
gescheurde zak en een hoop frustraties.
Een zak van 90 liter kan soelaas bieden 
en correct sorteergedrag stimuleren. Er 
kan heel wat meer in en de zakken zijn 
ook iets steviger
Bovendien is het gebruik van grotere 
zakken efficiënter tijdens de ophalingen.
Kortom: we hebben er alle baat bij om 
het gebruik van grotere zakken te faci-
literen. Daarom bieden we ze verhoud  
ingsgewijs iets goedkoper aan dan de 

60 liter zakken. Uiteraard hoef je je 60 liter zakken niet ineens weg te gooien. Je kan ze nog steeds blijven gebruiken. 
De toekomst zal uitwijzen of het al dan niet nodig is om volledig over te stappen naar een 90 liter zak.

Wat mag je verwachten van de 90 liter zakken:
• Ze hebben een zogenaamde ‘wavetopsluiting’ in plaats van lintjes.
• Ze zijn iets steviger, waardoor het uitzicht een beetje verschilt van
 de 60 liter zak.
• Er zitten 20 zakken op een rol.
• We kopen de zakken samen aan met intercommunale Ibogem, 
waardoor ook hun logo op de zakken zal staan.
• Ze kosten 3,50 euro per rol. De zakken zijn beschikbaar bij 
de gekende kanalen.
De sorteerregels blijven dezelfde. Heb je twijfels? 
Raadpleeg de sorteerwijzer op www.ivla.be n

i   milieu@brakel.be - 055 43 17 60 

Bakjes en schaaltjes

Doppen en 
kroonkurken

Deksels

Drank- en conservenblikken

METALEN VERPAKKINGENPLASTIC VERPAKKINGEN

Flessen Flacons

Bakjes, vlootjes en schaaltjes 

Zakken en zakjes

Potjes, bekertjes en tubes 

OPGELET!

WAT NIET BIJ HET PMD MAG

Folies

PMD sorteren doe je zo!

Regels voor een goede recyclage

Duw plastic 
flessen plat,  
zet de dop erop.

Flessen of andere  
verpakkingen  
goed leeggieten  
of –schrapen.

Verwijder de plastic folie 
van schaaltjes en gooi ze 
los van elkaar in de zak.

Steek de verpakkingen 
niet in elkaar en stop 
ze niet samen in een 
dichtgeknoopte zak. 

  Palletfolies en  
bedrijfsmatige  
verpakkingen   
(bv. plastic  
grondstofzakken...)

  Verpakkingen van motorolie en smeer- 
middelen, van pesticiden, van brandstoffen, 
van lijm, van verf en vernis, siliconenkits

 Verpakkingen met een grotere  
inhoud dan 8 liter

  Piepschuim

  Verpakkingen  
met kindveilige dop

  Verpakkingen met minstens een  
van de volgende pictogrammen

  Verpakkingen bestaande uit een  
mix van materialen (bv. een 
laag plastic folie en een laag 
aluminiumfolie) die niet van  
elkaar kunnen gescheiden  
worden, zoals sommige drankzakjes, 
zakjes fruitmoes, …

  Andere voorwerpen
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DRANKKARTONS

Sorteren is goed, zero afval is nog beter!

PMD
LEEG

Nog sorteertwijfels? Ga naar betersorteren.be

Spuitbussen
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Hoe zie jij Oost-Vlaanderen in 2050?
t De Provincie maakt een nieuw beleidsplan ruimte op. Omdat iedereen de ruimte gebruikt, is er ook ruimte voor 
jouw mening! Van 21 april tot en met 19 juli 2023 kun je het plan op verschillende manieren leren kennen en je stem 
laten horen. Stijgende energie- en grondprijzen, extreme hitte en regen, luchtverontreiniging … We kampen van-
daag met heel wat uitdagingen. Die kunnen we voor een groot deel oplossen door onze ruimte beter te gebruiken. 
Daarom maakt de Provincie Oost-Vlaanderen een beleidsplan op: ‘Maak Ruimte voor Oost-Vlaanderen 2050’. In dat 
plan zullen acties staan tot 2035 en een visie tot 2050. De Provincie wil zowel de stads- en dorpskernen versterken als 
onze groene open ruimte vrijwaren. Door wonen, werken en dagelijkse activiteiten te bundelen, houden we meer 
ruimte vrij en creëren we comfortabele en vlot bereikbare woon- en werkplekken. 
De komende maanden krijg je de kans om meer te weten te komen en mee te denken.

Participatiemoment
Op zaterdag 29 april is iedereen tussen 14u en 20u doorlopend welkom op het participatiemoment in de Zebrastraat 
in Gent. De provinciemedewerkers geven je dan met plezier een woordje uitleg. Je kunt het ontwerp-beleidsplan ook 
inkijken, panelgesprekken bijwonen en feedback geven.

Info- en inspraakmomenten
Ook in Oudenaarde, Sint-Niklaas, Eeklo en Aalst vinden info- en inspraakmomenten plaats. Niet alleen over het ont-
werp-beleidsplan, maar ook over het bijbehorende milieueffectenrapport. Dat is een rapport dat beschrijft welk effect 
de plannen zouden hebben op het milieu.

Reizende tentoonstelling
Spring zeker eens binnen op de interactieve tentoonstelling. Die houdt halt in Gent, Sint-Niklaas en Aalst. In elke 
stad blijft de tentoonstelling enkele weken staan. Op andere plaatsen kun je een kleinere tentoonstelling bezoeken: 
Wetteren, Zelzate, Oudenaarde, Geraardsbergen, Ronse, Deinze, Zebrastraat Gent, Beveren, Lokeren, Dendermonde, 
Eeklo, Aalter, Maldegem, Zottegem, Ninove, Zele en Temse. Meer weten? Surf naar oost-vlaanderen.be/ruimte2050. 
Daar vind je ook de exacte data en locaties van alle evenementen. n



@madame_beke @GuustjeBeel

@GuyDeClercq@sofie.destercke

@JensAnno

@M2gapixel
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# BeleefBrakel
Brakel leeft, ook op sociale media. Tag je leukste foto’s en bijzondere momenten in Brakel op instagram met 

#BeleefBrakel. Wie weet verschijnt je foto in het BRAKELinfomagazine of op onze sociale media. 

ii   brakel.bibliotheek.be - 055 42 12 45
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# BeleefBrakel Nieuw op het online leerplatform
t Via het lidmaatschap van bib Brakel kan je gebruik maken van het online leerplatform. Helemaal gratis! Slechts 
een aantal bibs in Vlaanderen bieden dit aan. Maak er gebruik van! Een kleine greep uit het nieuwe aanbod cur-
sussen en webinars:
- Gelukkig en gezond leven met hooggevoeligheid
- Financieel fit: in 6 stappen grip op je geld   - Presenteren als een pro
- Going green: milieubewuster leven   - Duits in 2 weken n

De bib zit op het 
Eengemaakt Bibliotheeksysteem
t Sinds 15 februari werkt de bib met het bibliotheeksy-
steem Wise. 
- Als lener kan je nu ook gebruik maken van je identi-
teitskaart om je aan te melden. Je moet die uiteraard 
eerst één keer laten koppelen aan de balie.
- Reserveren kon vroeger al van thuis maar ook aanvra-
gen bij een andere bibliotheek kunnen  voortaan vanuit 
je zetel gebeuren. 
- De 'oude' catalogus (blauwe achtergrond) is verdwe-
nen. Verlengen en reserveren kan nu enkel via Mijn 
Bibliotheek op de cataloguswebsite. Heb je nog geen 
profiel bij Mijn Bibliotheek, dan maak je dat best aan. 
Kaarten van gezinsleden kunnen aan één profiel gekop-
peld worden.  
- Wil je graag gebruik maken van de digitale toepas-
singen van de bib (zoals het online leerplatform, het 
e-boekenplatform, de Fundels, het krantenarchief … ) 
maar ben je nog geen lid? Dan kan je je meteen online 
inschrijven. Binnen de 8 weken moet je je dan wel één 
keer melden in de bib zelf. 
- Reserveren 'in de toekomst' is nu mogelijk. Wil je zeker 
zijn van een e-reader om op reis te gaan bijvoorbeeld, 
dan kunnen we aan de balie een reservatie instellen 
vanaf een bepaalde datum. n

t In de bib kan je af en toe een lezing, film, workshop, 
concert of een tentoonstelling bijwonen. Een actueel 
overzicht vind je op de cataloguswebsite onder ‘activi-
teiten’. Je kan daar meteen reserveren.
Op de planning voor de komende maanden staat:

Avondconcert met Roel van Bambost 
en Stef Wouters

Boekstartdag

Fit en gezond met je smartphone

Lezing door historicus Pieter Boussemaere: 
800.000 jaar klimaatgeschiedenis

Literair aperitief met Stefaan Desmet n

ii   brakel.bibliotheek.be - 055 42 12 45

27
APRIL
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MEI

22
MEI

25
MEI

11
JUNI



26  |  BRAKEL INFO 27  |  BRAKEL INFO

Inschrijven is verplicht en kan via 
https://forms.office.com/e/5VgESyLvFX  

of PZ.brakel@police.belgium.eu of via dit inschrijfformulier
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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 in 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 in 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
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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
Nancy De Geeter - Heyveld 3 - nancydegeeter@telenet.be - 0478 21 77 28  |  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

GEMEENTEBESTUUR
CONTACT

GEMEENTERAADSLEDEN
BU

IT
EN

D
IE

N
ST

EN

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 -Diensthoofd sport
Jagersstraat 68 -  9660 Brakel
055 42 46 48 - zwembad@brakel.be

OPEN TIJDENS DE SCHOOLVAKANTIES
Maandag t.e.m. donderdag: 14 - 19 uur en 19 - 21.30 uur 
(enkel groot bad open, klein bad gesloten)
Vrijdag: 14 - 19 uur en 19 - 20.30 uur 
(enkel groot bad open, klein bad gesloten)
Zaterdag: 12.30 - 17.30 uur
Zondag: 9 - 12 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)

    

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

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 41 11 10  -  arnaud.schaubroeck@so-lva.be
www.so-lva.be/energiehuis 

CONTACT
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OPEN TIJDENS SCHOOLWEKEN
Maandag, dinsdag en donderdag: 18 - 20 uur
12 - 13 uur: baantjeszwemmen (klein bad gesloten)
15.30 - 16.30 uur: seniorenzwemmen
Woensdag: 14 - 20 uur
12 - 13 uur: baantjeszwemmen (klein bad gesloten)
Vrijdag: 16 - 20.30 uur
12 - 13 uur: baantjeszwemmen (klein bad gesloten)
Zaterdag: 12.30 - 17.30 uur
Zondag: 9 - 12 uur
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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
Ann De Schrijver - Financieel deskundige 
055 75 57 70 - ann.deschrijver@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  
055 75 57 72 - 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
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

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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OPEN TIJDENS SCHOOLWEKEN
Maandag, dinsdag en donderdag: 18 - 20 uur
12 - 13 uur: baantjeszwemmen (klein bad gesloten)
15.30 - 16.30 uur: seniorenzwemmen
Woensdag: 14 - 20 uur
12 - 13 uur: baantjeszwemmen (klein bad gesloten)
Vrijdag: 16 - 20.30 uur
12 - 13 uur: baantjeszwemmen (klein bad gesloten)
Zaterdag: 12.30 - 17.30 uur
Zondag: 9 - 12 uur



 A
an

 g
ee

n 
en

ke
le

 a
fb

ee
ld

in
g 

ku
nn

en
 re

ch
te

n 
w

or
de

n 
on

tle
en

d 
• D

es
ig

n:
 G

ra
fis

ch
 A

te
lie

r S
ur

di
ac

ou
rt

 
 A

an
 g

ee
n 

en
ke

le
 a

fb
ee

ld
in

g 
ku

nn
en

 re
ch

te
n 

w
or

de
n 

on
tle

en
d 

• D
es

ig
n:

 G
ra

fis
ch

 A
te

lie
r S

ur
di

ac
ou

rt
 

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 vóór 30 april 2023 naar 
de toeristische dienst – Marktplein 1 – 9660 Brakel 

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

Winnaar vorige wedstrijdvraag: 
Veronique Van Wijmeersch uit Brakel 
(Het juiste antwoord was : Brakelbos)

Sinds 15 februari werkt 
de bib met een nieuw
 bibliotheeksysteem

Hoe heet dit nieuwe bibsysteem?

078 35 35 00


