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t

Burgemeester Herman De Croo

Politie, personeel, informatie, communicatie, middenstand en landbouw
Spreekuur: vrijdag van 16.30 u. tot 18 u. - plaats: kabinet van de burgemeester
Lepelstraat 57 - 055 42 32 04 - herman@decroo-desguin.be
Partij: Open VLD
t

Schepen Johan Thomas

Financiën, mobiliteit en toerisme
Spreekuur: Woensdag van 18 u. tot 19 u. - plaats: schepenzaal
Stationsplein 9 - 055 42 54 68 - Johan.thomas1@telenet.be
Partij: sp.a
t

Schepen Marleen Gijselinck

Burgerlijke stand, seniorenbeleid, gelijke kansenbeleid en huisvesting
Spreekuur: woensdag van 19 u. tot 19.30 u. - plaats: schepenzaal
Steenpaal 4 - 055 42 60 22 - marleengijselinck@hotmail.com
Partij: Open VLD
t

Schepen Hedwin De Clercq

Sport, jeugd, sociale zaken en brandweer
Spreekuur: na telefonische afspraak
Leinstraat 78 - 0477 33 46 61 - declercq_hedwin@yahoo.com
Partij: sp.a
t

Schepen Stefaan Devleeschouwer

Onderwijs, cultuur, ontwikkelingssamenwerking, feestelijkheden en milieu
Spreekuur: woensdag van 18.30 u. tot 19.30 u. - plaats: kabinet van de burgemeester
Oudenaardsestraat 99 - 0496 08 97 37 - stefaan_devleeschouwer@fulladsl.be
Partij: Open VLD

t

Schepen Sabine Hoeckman

Openbare werken
Spreekuur: woensdag van 18.30 u. tot 19.30 u. - plaats: vergaderzaal 1ste verdieping
Sint-Apolloniaplein 7 - 0478 47 44 25 - sabine.hoeckman@telenet.be
Partij: Open VLD
t

Schepen - OCMW-voorzitter André Flamand

Ruimtelijke ordening en OCMW - voorzitter
Spreekuur: na telefonische afspraak - plaats: vergaderzaal 1ste verdieping
Leinstraat 112 - 0475 42 45 49 - andreflamand@skynet.be
Partij: Open VLD

t

Jürgen De Mets

Gemeentesecretaris
Tel. 055 43 17 50 - jurgen.demets@brakel.be

www.brakel.be
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De gemeenteraadsleden

De OCMW-raadsleden

Peter Bauters - Sint-Apolloniastraat 29 A - 055 42 64 68 - CD&V
Marc De Pessemier - Twaalfbunderstraat 31 - 0494 05 69 94 - Open Vld
Tom De Geyter - Brusselsestraat 146 - 0497 46 53 62 - Open Vld
Fernand De Tant - Edgard Tinelstraat 13 - 055 42 40 00 - CD&V
Marie-Jeanne De Temmerman - Hauwstraat 55 - 0497 37 73 05
Christine D’Haeyer - Geraardsbergsestraat 84 - 055 42 27 67 - CD&V
Veronique Lenvain - Warande 146 - 0478 79 68 85 - VB
Rik Foulon - Dr. De Drijverestraat 71 - 0473 61 28 38 - CD&V
Mirella Limpens - Voorpad 1 - 055 42 40 26 - sp.a
Pascal Machtelinckx - Watermolenstraat 100 - 055 42 87 24 - Open Vld
Sofie Marroyen - Smisstraat 24 - 0494 86 00 83 - CD&V
Noël Morreels - Driehoekstraat 50 - 055 42 47 12 - CD&V
Marcel Saeytijdt - Nederstenkouter 19 - 055 42 50 62 - Open Vld
Wilfried Tortelboom - Fayte 68 - 055 42 24 77 - sp.a
Peter Vanderstuyf - Elverenberg 11 - 0476 97 06 75 - Open Vld
Marcel Van Snick - Reepstraat 15 - 055 42 44 44 - Open Vld
Kris Wattez - Bospad 1 - 0475 23 49 21 - CD&V

B

B

OCMW - Marktplein 26, 9660 Brakel
André Flamand - Leinstraat 112
0475 42 45 49 - Open Vld
Marie-Rose De Meyer - Warande 3
055 42 52 03 - sp.a
Jan Haegeman - Langakkerstraat 3
055 42 52 60 - N-VA
Julien Liedts - Molenhoekstraat 27
0472 76 42 76 - CD&V
Jeannine Roman - Gentsestraat 50
055 42 41 75 - Open Vld
Linda Uittenhove - Teirlinckstraat 38
055 45 50 43 - Open Vld
Lisbet Van De Maele - Geraardsbergsestraat 62
055 42 35 56 - CD&V
Marleen Van Den Broeke - Gentsestraat 59
055 42 38 85 - Open Vld
Hugo Van Huffel - Neerstraat 20, bus 101
0475 33 56 16 - sp.a

De gemeentelijke administratie

Open: ma. tot vr. van 8 u. tot 12 u. - wo. van 8 u. tot 12 u. en van 16 u. tot 19.30 u.

Secretaris

Jürgen De Mets - Gemeentesecretaris
055 43 17 50 - jurgen.demets@brakel.be

Secretariaat

Danny Van Daele - Adm. hoofdmedewerker
055 43 17 52 -danny.vandaele@brakel.be
Dany Blommaert - Adm. medewerker
055 43 17 53 - dany.blommaert@brakel.be
Noëlla Marijns - Adm. medewerker
055 43 17 54 - noella.marijns@brakel.be

Technische Dienst

Katia Bernagie - Afdelingshoofd grondgebiedszaken
Stedenbouwkundig ambtenaar
katia.bernagie@brakel.be
Rut Vanderstraeten - Diensthoofd Openbare Werken
055 43 17 59 - rut.vanderstraeten@brakel.be
Sybille Coesens - Adm. medewerker
055 43 17 59 - sybille.coesens@brakel.be

Bevolking

Dirk Faingnaert - Adm. medewerker
055 43 17 66 - dirk.faingnaert@brakel.be
Hilde Vandecatsye - Adm. medewerker
055 43 17 67 - hilde.vandecatsye@brakel.be

Ruimtelijke ordening en stedenbouw

Christelle Demooi - Adm. medewerker
055 43 17 58 - christelle.demooi@brakel.be

Burgerlijke stand

Marie-Paule Teerlinck - Adm. hoofdmedewerker
055 43 17 62 - mariepaule.teerlinck@brakel.be
Peter Haegeman - Adm. medewerker
055 43 17 65 - peter.haegeman@brakel.be

Milieu

Sandy Casieris - Milieuambtenaar - milieu@brakel.be
Debby De Pessemier - Adm. medewerker
055 43 17 60 - debby.depessemier@brakel.be

Toerisme - Sportraad - Cultuur

Gary De Nooze - Adm. medewerker
055 43 17 63 - toerisme@brakel.be

Jeugd - Middenstand - senioren

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

Financiële dienst

Ludo De Smet - Gemeenteontvanger
055 43 17 51 - ludo.desmet@brakel.be
Christiane ’t Kint - Adm. medewerker
055 43 17 55 - christiane.tkint@brakel.be
Joris Bakkaus - Adm. medewerker
055 43 17 56 - joris.bakkaus@brakel.be
Cindy Van De Vijver - Adm. medewerker
055 43 17 70 - marierose.martens@brakel.be
Marie-Rose Martens - Adm. medewerker
055 43 17 70 - marierose.martens@brakel.be
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Politie Brakel

De OCMW administratie

Openingsuren

Jagersstraat 29 - 9660 Brakel
T. 055 42 60 00 - F. 055 43 16 58 of 59
info@pzbrakel.be

B

Gemeentelijk Containerpark

MW BRA
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Maandag t.e.m. vrijdag :
8 u. tot 12 u. en 12.30 u. tot 16.30 u.
(sociale dienst in de namiddag enkel op afspraak).

Industrielaan - 9660 Brakel - 055 42 69 46
Openingsuren zomermaanden
(van 1 april t.e.m. 30 september)

Openingsuren wintermaanden
(van 1 oktober t.e.m. 31 maart)

Maandag en donderdag gesloten
Dinsdag van 8 u. tot 12 u.
Woensdag van 8 u. tot 12 u. en van 16 u. tot 19 u.
Vrijdag van 8 u. tot 12 u. en van 13 u. tot 16 u.
Zaterdag van 8 u. tot 12 u. en van 13 u.tot 16 u.

Maandag en donderdag gesloten
Dinsdag van 8 u. tot 12 u.
Woensdag van 8 u. tot 12 u. en van 13 u. tot 16 u.
Vrijdag van 8 u. tot 12 u. en van 13 u. tot 16 u.
Zaterdag van 8 u. tot 12 u. en van 13 u.tot 16 u.

Dringende gevallen 101

Secretaris

Alle werkdagen van 7 u. tot 19 u.
Zaterdag van 9 u. tot 12 u.

B

Brandweer Brakel

Bianca De Staercke - OCMW Secretaris
055 43 15 08 - bianca.destaercke@ocmwbrakel.be

Secretariaat
BRANDWEE
R
Brakel
Zon
e Vla
amse A
rdennen

Rudy Sadones - Brandweercommandant
Kazerne: Neerstraat 97 - 9660 Brakel
T. 055 43 13 13
brandweerbrakel@skynet.be

Financiële dienst

Oproepen brand: 0486 88 44 84 of 100

B

Openbare Bibliotheek

Openingsuren:
Dinsdag van 16 u. tot 20 u.
Woensdag van 10 u. tot 12 u. en van 13 u. tot 18 u.
Donderdag van 16 u. tot 20 u.
Zaterdag van 9 u. tot 12 u.
Zondag van 10 u. tot 12 u.

B

Gemeentelijk Zwembad Poseidon

Sofie Destercke - wnd. Ontvanger
055 43 15 09 - sofie.destercke@ocmwbrakel.be
Carine Pollez - Adm. medewerkster - Dienst maaltijden
055 43 15 02 - carine.pollez@ocmwbrakel.be

Paul De Staercke - Zwembadbeheerder
Geraardsbergsestraat 31 - 9660 Brakel
T. 055 42 46 48 - F. 055 42 70 63
zwembad.poseidon@skynet.be

Sociale dienst

Openingsuren van het zwembad
tijdens de schoolvakanties

Guy Schittecatte - Hoofdmaatsch. werker
055 43 15 03 - guy.schittecatte@ocmwbrakel.be
Janne Debaere - Maatsch.werker - LOI
055 43 15 05 - janne.debaere@ocmwbrakel.be
Melissa De Neve - Maatsch. werkster
055 43 15 04 - melissa.deneve@ocmwbrakel.be

Carmen Vanden Broucke - Bibliothecaris
Tirse 1 - 9660 Brakel - 055 42 12 45

Openingsuren van het zwembad
Maandag van 19 u. tot 20.45 u.
Dinsdag van 17.30 u. tot 20.45 u.
Woensdag van 14 u. tot 20.45 u..
Donderdag van 19 u. tot 20.45 u.
Vrijdag van 16 u. tot 20.45 u.
Zaterdag van 10 u. tot 11.45 u. en van 14 u. tot 17 u.
Zondag van 9 u. tot 11.45 u.

Van maandag tot vrijdag van 14 u. tot 20.45 u.
Zaterdag van 10 u. tot 11.45 u. en van 14 u. tot 17 u.
Zondag van 9 u. tot 11.45 u.

RVT/Rusthuis “Najaarszon”
Linda Lemaitre Rusthuis-verantw.
055 43 27 90 - linda.lemaitre@najaarszon.be
Sabine Baguet Hoofdverpleegster
055 43 27 00 - sabine.baguet@najaarszon.be

het lidmaatschap is gratis.

B

Buitenschoolse kinderopvang

B

Gemeentelijk Onderwijs

Annick Depraetere - Coördinator
Jagersstraat 64B - 9660 Brakel - 055 42 84 53
kinderopvang.brakel@skynet.be

Veerle De Couvreur - Schoolhoofd
veerle.decouvreur@gbsbrakel.be

Werkingsperiode / -uren:
Voorschools van 6.30 u. tot 8.30 u.
Naschools van 15.30 u. tot 18.30 u.
Vakantiedagen en -perioden van 7 u. tot 18 u.
Woensdagnamiddag van 11.30 u. tot 18.30 u.

www.brakel.be

Sofie Destercke - sofie.destercke@ocmwbrakel.be
Personeeldienst - 055 43 15 09
Belauto - 055 43 15 00
Dienstencheques - 055 43 15 06
Katrien De Langhe - Alg. administratie
055 43 15 09 - katrien.delanghe@ocmwbrakel.be

Gemeentelijke Basisschool
Steeenweg 93 - 9661 Brakel - 055 42 30 94
Gemeentelijke Kleuterschool
Muiterij 3 - 9660 Brakel - 055 42 53 20
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Gemeentelijke Sporthal “De Rijdt” - Sportdienst Brakel

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

Nieuwe clubs die in de toekomst willen
gebruik maken van de sporthal, lesgevers
in bepaalde sporttakken (in de vorm van
initiaties) zijn altijd welkom !

Openingsuren van de sporthal:
Openingsuren zomermaanden (mei - augustus)
Maandag tot vrijdag van 9 u. tot 22 u.
Zaterdag van 9 u. tot 20 u.
Zondag 9 u. tot 12 u. (juli en augustus: zondag gesloten!)
Openingsuren wintermaanden (september - april)
Maandag tot vrijdag van 9 u. tot 23 u.
Zaterdag van 9 u. tot 22 u.
Zondag 9 u. tot 12 u.

Reservatie dient liefst telefonisch te gebeuren
of ter plaatse.
Opgelet:
Tijdens de middag (van 12 u. tot 13 u.)
is de sporthal gesloten
Reserveringen voor recreatief gebruik zijn steeds mogelijk!
(tot max. 10 weken met de verlenging van deze periode!)
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Algemeen waterverkoopreglement van kracht.
t Hoe

moet u na een verhuizing uw
aansluiting op het leidingwaternetwerk aanvragen?
DINSDAG

3

Mei

Kunnen eigenaars verantwoordelijk gesteld
worden voor de waterfactuur van nalatige huurders? Wat moet u doen om uw afvalwater aan te
sluiten op het rioleringsstelsel? Op deze en nog
vele andere vragen geeft het nieuwe algemeen waterverkoopreglement een pasklaar antwoord. Dit
reglement bevat duidelijke afspraken over alles
wat de levering van leidingwater en de afvoer en
zuivering van afvalwater en regenwater aangaat.

Officiële voorstelling
van de
schoolroutekaart

eén reglement voor iedereen.

ZATERDAG

21
Mei

Inhuldiging nieuwe
tankwagen van de
brandweer

ZONDAG

29

Dag van het Park
op domein De Rijdt.

Mei

ZATERDAG

30
April

Jeugddag
van de
Jeugdraad

Nieuw is dat alle watermaatschappijen en rioolbeheerders in Vlaanderen een dienstverlening
bieden die meer op elkaar is afgestemd.
Dit gebeurt vanaf 1 juli 2011. Vroeger pasten alle
watermaatschappijen en rioolbeheerders hun
eigen reglement toe. Het algemeen waterverkoopreglement brengt meer eenvormigheid door
duidelijk omschreven rechten en plichten, zowel
voor de watermaatschappij en de rioolbeheerder als voor de klant. Enkele belangrijke items
hieromtrent zijn: regeling voor lekken, waarborg
tegen afsluiting, verplichte keuring, watermeter
per wooneenheid. n

i

ZATERDAG

18
Juni

Verbroedering
“INTER BRAINOISE”

ZATERDAG

9
Juli

Officiële opening overdekte petanqueterrein
op de Rijdtmeersen

ZATERDAG

23
April

Officiële opening
van het “Dwars Door
Brakel-pad.

GP Impanis

VAN PETEGEM
START IN BRAKEL
t Wat

hebben Raymond Impanis (†) en Peter Van Petegem
gemeen? Beiden wonnen in eenzelfde jaar (1954 en 2003)
De Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Door de
“wielervrienden Kampenhout” wordt met medewerking van
o.a. de gemeente Brakel dit jaar een nieuwe wielerwedstrijd
georganiseerd (Elite 1.2 UCI Topcompetitie -27). Deze zal op
zondag 18 september omstreeks 13u starten in de
Hoogstraat te Nederbrakel. n

i

www.wielervriendenkampenhout.be

www.vmm.be/pub - tel. 053 72 64 45

Nieuwe regeling inzake vullen zwembaden,
hemelwaterputten,...
t De

ZATERDAG

25
Juni

Viering van de
100-jarige
Maria De Temmerman

ZONDAG

8

Mei

Viering van de
100-jarige Germaine
Van Nieuwenhuyze

TMVW stelt een nieuwe dienstverlening ter beschikking van de bevolking met het oog op het vullen van o.a. zwembaden,
hemelwaterputten,… Bij voorkeur vult de klant zijn reservoir zelf met behulp van een tuinslang. De TMVW hoeft hiervan niet op
de hoogte gebracht te worden en men betaalt enkel het gangbare watertarief voor het gebruikte water.
Is er echter geen drinkwateraansluiting beschikbaar, dan kan de klant een beroep doen op de diensten van de TMVW. Zij komen
het zwembad of een ander reservoir vullen. Hiertoe kan de klant een afspraak maken via de AquaFoon. De kostprijs hiervan
bedraagt 199,42 euro (excl. 6% BTW). Hierin zijn de eerste 10.000 liter inbegrepen, voor wat er bovenop komt betaalt de klant
het gangbare watertarief. n

i
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AquaFoon – tel. 078 35 35 99

Nieuwe SChuilhuiSJeS iN aaNTOChT
t De

gemeenteraad van 4 juli 2011 keurde de aankoop van een volgende reeks van
nieuwe schuilhuisjes goed. Deze maal zullen 9 schuilhuisjes, 1 fietsstalling en
1 fietsbeugel bij De Lijn worden aangekocht.
Hiermee zullen de lijnen 21 (Zottegem – Ronse) en 39 (Brakel – Ninove) van nieuwe
infrastructuur worden voorzien. Het gemeentelijke aandeel hierin bedraagt
12.549, 75 euro. n

i

sybille.coessens@brakel.be - tel. 055 43 17 58.

Lastenboek vernieuwing Kroonstraat goedgekeurd
t Na

de vernieuwing van de Geraardsbergsestraat en omgeving komt de Kroonstraat aan
bod. Naar analogie met hoger genoemde werken betreft het hier het uitvoeren van
wegenis- en rioleringswerken. De gemeenteraad van 4 juli 2011 keurde het bestek met
het oog hierop goed. Nu kan de openbare aanbesteding starten met het oog op het
selecteren van een aannemer.
Het geraamde gemeentelijk aandeel in deze werken bedraagt 214.447,57 euro. n

i

Nederbrakel

Voorontwerp dorpskernvernieuwing

katia.bernagie@brakel.be - tel. 055 43 17 57
t Na

enkele jaren voorbereiding komt het project van de dorpskernvernieuwing in een meer concrete fase.
Het voorontwerp wordt begin september voorgesteld tijdens kermis Nederbrakel.

Project verbindingsweg Driehoekstraat - Tirse van start
t Sedert

kort is de dienstweg aan de achterzijde van de Driehoekstraat afgewerkt. De
gemeenteraad van 4 juli 2011 keurde het principe goed om ditmaal een verbindingsweg
tussen de Driehoekstraat en parking Tirse aan te leggen. Met het oog hierop starten nu
de gesprekken met de respectievelijke eigenaars. Hierna kan een ontwerper aangesteld
worden met het oog op het schrijven van een ontwerp. n

i

katia.bernagie@brakel.be - tel. 055 43 17 57

Start wegenis- en rioleringswerken “aansluiting Elst & Michelbeke”
t Op

11 mei 2011 werd door Aquafin, de gemeente Brakel en de betrokken partners een
infoavond georganiseerd. Met hoger genoemde werken zal het afvalwater van inwoners
van Elst en Michelbeke aangesloten worden op het waterzuiveringsnetwerk. Met het oog
hierop is de voorbije maanden een nieuwe installatie langsheen het Mijnwerkerspad ter
hoogte van Hovendaal gebouwd. In de volgende fase die gestart is op 31 mei 2011 zullen
in Terwalle, Muizeveld, Lepelstraat, Guido Gezellestraat (tussen Lepelstraat en Groenstraat) en de Groenstraat wegenis- en rioleringswerken worden uitgevoerd. Deze werken
zullen vermoedelijk een tiental (werk)maanden in beslag nemen. n

i

www.brakel.be

Allerlei 8

Via een selectieprocedure met de
Vlaamse Bouwmeester werd “BRUT
architecture and urban design” geselecteerd. De voorbije jaren stonden
in het teken van vele voorbereidende
bijeenkomsten met diverse actoren.
Het is nl. de bedoeling om naast de
wegenis ook de ondergrond (riolering,
waterbedeling, telecommunicatie) te
vernieuwen.
Tijdens het kermisweekend zal een
tentoonstelling in de raadzaal van
het gemeentehuis te bezoeken vallen.
Daarnaast zal op zondag 11 september
en woensdag 14 september een
publieke presentatie worden
gehouden. Deze informatie is tevens
beschikbaar op de gemeentelijke
website www.brakel.be

Krachtlijnen van dit project zijn:
het aanleggen van het grondvlak in
1 duidelijke materialiteit om een
brede verblijfsruimte te benadrukken,
het opentrekken van het Marktplein
tot over de Hoogstraat, het tot stand
brengen van een transparant “licht
dak”. Een opvallend concept is het
voelbaar maken van de beekvalleien
in het centrum door middel van een
waterelement rondom de kerk.
Met betrekking tot de fasering is het
de bedoeling eerst te starten met de
herinrichting van het Marktplein en de
aanliggende straten (deel Hoogstraat),
Tirse, Serpentestraat, Brugstraat.
Met dit eerste voorontwerp zit een
eerste belangrijke fase er op. Dit

katia.bernagie@brakel.be - tel. 055 43 17 57
www.brakel.be
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voorontwerp zal naast de presentaties
in september ook voorgelegd worden aan de bewoners langsheen het
project en aan een klankbordgroep.
Dit is een werkgroep samengesteld uit
o.a. afgevaardigden van de gemeentelijke adviesraden die elk vanuit hun
achtergrond een specifieke inbreng
kunnen leveren.
Deze bevraging met de bevolking en
de klankbordgroep heeft als doel te
komen tot een definitief ontwerp.
Hierna kan dan de eigenlijke bouwaanvraag worden ingediend. n

i

katia.bernagie@brakel.be
tel. 055 43 17 57

B
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Vrijwilligers voor de
Vereniging “Najaarszon”

OCMW Brakel
ondersteunt de
schoolgaande jeugd:
De kansenpas

ARVT - Rusthuis Najaarszon wenst
een echte thuis te zijn voor al haar
bewoners. Helaas ontbreekt het de
professionele medewerkers soms aan
wat tijd voor wat extra menselijk
contact en warmte.
t

Om onze bewoners deze extra’s te kunnen
bieden, willen wij beroep doen op
vrijwilligers. Vrijwilligers kunnen immers
een grote bijdrage leveren aan de levenskwaliteit van onze bewoners en maken het
dus mogelijk om de dienstverlening beter te
ontwikkelen.
Mogelijke vrijwilligerstaken:
• Begeleiden van ontspanningsactiviteiten,
uitstappen, feesten,…
• Individuele babbel voeren met bewoners
• Aankleding van het interieur
• Begeleiden van individuele wandelingen
• Assisteren bij koffie- of maaltijdbedeling
• Helpen met het intern vervoer (bvb: van en
naar de kamer, de eetzaal, de kapel,…)
• ...
Indien u zich graag ten dienste zou willen
stellen van onze bewoners, kan u steeds contact opnemen met rusthuisverantwoordelijke
Linda Lemaitre of ergotherapeute Evelien
Matthys.
Zowel de directie, de bewoners als de overige
personeelsleden zullen u met open armen
ontvangen! n

i	
  

OCMW BRAKEL
OCMW
BRAKEL
t Voor

De Strijkwinkel
B
Gelegen te Brakel, Wielendaalstraat 14.
Hier kan u uw strijk binnenbrengen en binnen de twee
dagen wordt deze voor u gestreken. U kan voor deze
dienstverlening betalen met dienstencheques of in
speciën. Na telefonische afspraak wordt uw strijk ook
opgehaald en teruggebracht.

wie?

Voor elke leerling woonachtig te Brakel
(ongeacht waar u naar school gaat) én
waarvan de ouders voldoen aan onder
andere de inkomstencriteria.

Voor welke schoolactiviteiten?
Alle ééndaagse en alle meerdaagse
schoolactiviteiten. Voor de meerdaagse
activiteiten is het bedrag beperkt tot
€ 25,00 per leerling en per schooljaar.
Per leerling en per schooljaar is de
maximale tussenkomst van het OCMW
beperkt tot € 100,00.

i

7.30 u. - 17 u.
7.30 u. - 13 u.
7.30 u. - 13 u. en 16.30 u. - 19.30 u.
7.30 u. - 13 u.
7.30 u. - 13 u.
10 u. - 12 u.

Nadine Carlier - 055 42 52 10 of 0488 37 95 96

RVT - Rusthuis Najaarszon - Kasteelstraat 50
9660 Brakel - tel. 055 43 27 00

OCMW 10

Mee te brengen attesten:

Binnen de maand nadat u de factuur van
de school hebt ontvangen, moet u deze
binnenbrengen bij het OCMW, samen met
het bewijs van uw betaling. U krijgt dan
50% door het OCMW terugbetaald.
Deze termijn moet gerespecteerd worden,
anders is er geen terugbetaling mogelijk.

- inkomstenbewijzen van alle leden van
het gezin ( met kinderbijslag en
studiebeurzen wordt er geen rekening
gehouden) + recentste aanslagbiljet van
de belastingen.
- een bewijs van de afbetaling van uw
woning.
- een bewijs van huishuur.
- attest inkomstengarantie voor ouderen
en gewaarborgd inkomen van de
Rijksdienst voor Pensioenen.

hoe zo’n kansenpas bekomen?

welke inkomsten komen in aanmerking?

Door langs te komen op het OCMW van
Brakel, Marktplein 26 te 9660 Brakel.
Open: elke werkdag van 8u tot 12u.

• Er wordt rekening gehouden met inkomsten uit onroerende en roerende goederen
(van alle leden van het gezin ), zoals o.a.

Kostenvergoeding?
Openingsuren:
Maandag:
Dinsdag:
Woensdag:
Donderdag:
Vrijdag:
Zaterdag:

In de namiddag op afspraak.
Een maatschappelijk werker zal nagaan of
u in aanmerking komt om een kansenpas
te verkrijgen. Uiteraard is de nodige
discretie verzekerd. Een kansenpas is
geldig gedurende één schooljaar, tenzij
er zich wijzigingen voordoen (financieel,
gezinssituatie, enzovoort). Vergeet dus niet
om elk schooljaar opnieuw langs te komen
op het OCMW !
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lonen, pensioenen, werkloosheidsvergoeding, enzovoort.
• Afhankelijk van uw gezinssituatie, dient
u onder een bepaalde inkomensgrens te
blijven:
1 volwassene + 1 kind
€ 1.135,00
1 volwassene + 2 kinderen € 1.397,00
2 volwassenen + 1 kind
€ 1.571,00
2 volwassenen + 2 kinderen € 1.833,00
Per bijkomend kind, wordt er € 262,00
bijgeteld.
• Er wordt geen rekening gehouden
met studiebeurzen, kinderbijslag en
medische kosten.
• Het bedrag van de huurprijs dat 1/3
van het inkomen overschrijdt, wordt in
mindering gebracht van het inkomen,
om te vergelijken met de inkomensgrens.
• Als u over een eigen huis beschikt dat
afbetaald is, wordt het inkomen met 1/5
verhoogd, om te vergelijken met de
inkomensgrens. n

i
tel. 055 43 15 03 (Guy Schittecatte)
tel. 055 43 15 05 (Janne Debaere)
tel. 055 43 15 04 (Melissa De Neve)

Brakeliana 2011
Voor de tiende maal in de geschiedenis treedt
de culturele raad Brakel, opgericht in 1973, naar
buiten met een Brakeliana.

t

Open Monumentendag Vlaanderen is een initiatief van:

Zondag 11 september 2011
In samenwerking met:

van 10 tot 18 uur doorlopend

Drie wandelingen met gids, gidsbeurten van 10 tot 17 uur op
geregelde tijdstippen.
Animatie op verschillende locaties.
Tentoonstellingen.
Parking, ontvangst en informatie: Kerk van D’Hoppe (in tent)
Organisatie: Werkgroep Open Monumenten van de Culturele Raad Brakel
i.s.m. de VZW Pottelberg en de gemeentebesturen van Brakel en Vloesberg.

i

toerisme@brakel.be - tel. 055 43 17 63
Open Monumentendag Vlaanderen is een initiatief van:

In samenwerking met:

www.brakel.be

V.U. Guido Knops, Oude Beurs 27, 2000 Antwerpen, Vrij van zegel, art. 198 - Ontwerp www.depoedelfabriek.com

• Kerk, park en klooster van de
paters Montfortanen (gegidste wandeling)
• De Caplette (Kapel Sint-Christoffel en
Meetjes Huizeke/Cabanne Sylvie
• Hof ten Bosse en het Brakelbos

V.U. Guido Knops, Oude Beurs 27, 2000 Antwerpen, Vrij van zegel, art. 198 - Ontwerp www.depoedelfabriek.com

OPBRAKEL & D’HOPPE (Vloesberg)

Deze “opendeurdag” wordt georganiseerd op
zondag 2 oktober en gaat door in de fabriekshal
incomec-Cerex, Industrielaan 1 te Brakel.
De inkom is gratis.

Het programma ziet er als volgt uit :
•Opening om 10u.
• Toespraak door de voorzitter van de culturele Raad
en de schepen van cultuur;
Open Monumentendag Vlaanderen is een initiatief van:
• Muzikale intermezzo’s door Peut être demain
• Tussen 14 u en 15 u : Clown Rocky
In samenwerking met:
• Van 15 u tot 16 u : Djembé (optreden en initiaties)
• Van 16 u tot 17 u : KH. De Eendracht
• Van 17 u tot 18 u Fanfare Vrije Kunstkring
• Vanaf 18 u : sfeermuziek met Sylverdance
• Om 20 u : uitreiking der prijzen.
Uiteraard zijn er diverse stands van verenigingen aangesloten bij de culturele raad en is er doorlopend tentoonstelling van Brakelse kunstenaars. n
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Open Monumentendag Vlaanderen is een initiatief van:

toerisme@brakel.be
- tel. 055 43 17 63
In samenwerking met:

V.U. Guido Knops, Oude Beurs 27, 2000 Antwerpen, Vrij van zegel, art. 198 - Ontwerp www.depoedelfabriek.com

V.U. Guido Knops, Oude Beurs 27, 2000 Antwerpen, Vrij van zegel, art. 198 - Ontwerp www.depoedelfabriek.com

Een Brakeliana is een opendeurdag waarbij de verenigingen aangesloten bij de culturele raad zich kunnen
voorstellen aan het grote publiek.

B

Via Romana Bavay-Velzeke
t Een

weg, in het hart van Gallië

De Romeinse weg Velzeke-Bavay was ooit één van de belangrijkste verbindingen in het noorden van Gallië. Deze weg, die nog
duidelijk aanwezig is in het landschap, vormt het onderwerp van een grensoverschrijdend project met de naam “Via Romana”. De
weg, de spil van dit project, verbindt over een afstand van 85 km 4 belangrijke archeologische vindplaatsen met elkaar. Zo kwam
het tot een unieke samenwerking tussen :
• Provinciaal Archeologisch Museum Velzeke (www.pam-velzeke.be)
• Site van Pommeroeul - Espace gallo-romain van Ath (www.ath.be/egr)
• Site van Blicquy - Archéosite en museum van Aubechies-Beloeil (www.archeosite.be)
Ontdek de Romeinse weg aan de hand van een boekje en de mijlpalen die u langs de route vindt. U kunt dit boekje bekomen op de
Toeristische dienst van Brakel - Marktplein 1. n
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toerisme@brakel.be - tel. 055 43 17 63

weeK
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Onthaasten met tijdloze muziek in de
sfeer van Santiago de Compostela…
t Op

Met de bib op de fiets
t Van

4 tot 25 september focust de bib
op alles wat met fietsen te maken heeft.
Naast een uitgebreide themastand wordt
in samenwerking met Fietsersbond Brakel
gezorgd voor diverse activiteiten.
Op 25 september is er de leerrijke en leuke
workshop ‘Fiets(je) vaardig’. In deze workshop (in samenwerking met de Gezinsbond)
worden oefeningen en spelletjes uitgevoerd
rond fietsvaardigheden voor (jonge) kinderen en ouders.
Deelname is gratis maar inschrijven is wel
nodig. We verzamelen om 15u aan de bib.
De Fietsersbond zorgt ook voor een uitgewerkte fietsroute doorheen de Zwalmvallei
met het Mijnwerkerspad als rode draad. En
er zijn mooie prijzen te winnen voor wie
de antwoorden op de vraagjes onderweg
kan oplossen en nadien in de bib deponeert. Tenslotte is er in de bib nog een
uitgebreide tentoonstelling rond 10 jaar
Fietsersbond Brakel. n

1 oktober, om 20u, zal in de kerk van Zegelsem opnieuw een
stemmig concert van het Festival van Vlaanderen plaatsvinden.
Acht jonge zangeressen vormen het vocaal ensemble Psallentes
Femina. Zij brengen een bijzonder programma met gregoriaanse
en meerstemmige muziek uit de 12de eeuwse Codex Calixtinus die
wordt bewaard in Santiago de Compostela. De aantrekkingskracht
van dit aloude bedevaartsoord en de camino, de weg erheen, blijft
nog onverminderd bestaan. En voor wie er alleen maar kan van
dromen is er alvast dit puur vocaal vrouwenwerk van Psallentes
Femina... Toegangskaarten (10, 8 of 5 euro) en receptiekaarten
(3 euro) zijn te verkrijgen op de Dienst Toerisme en in de bib.
Een organisatie van de Werkgroep FvV ism de bib en met de steun
van Gemeentebestuur Brakel, Culturele Raad Brakel, ACK Keukens,
Argenta Veronique Clara, Drukkerij Surdiacourt, Garage Van De
Putte, Incomec-Cerex en TMVW. n

i

brakel@bibliotheek.be - tel. 055 42 12 45

SpORTCluB
2011
t Van

zaterdag 10 september tot en
met 9 oktober 2011 organiseren de
Brakelse sportraad en sportdienst in
samenwerking met Bloso
voor de tweede maal
‘de Week van de Sportclub’.
Wij gaan echter een stapje verder en laten deze campagne gedurende een volledige maand doorlopen. In totaal stellen 18 Brakelse sportclubs zichzelf in de kijker door middel van initiaties en andere sportpromotionele activiteiten. Tenslotte maakt iedere
burger kans op een mooie prijs bij ‘actieve’ deelname aan minstens 3 verschillende initiatieven (bij 3 verschillende sportclubs).
Prijzenpot = € 1.000 ! Het deelnamekaartje dient na afloop bezorgd te worden aan het loket van de sportdienst (sporthal ‘de
Rijdt’) voor 15 oktober 2011. Op de website www.weekvandesportclub.be of www.brakel.be kan u het volledig en gedetailleerd
activiteitenaanbod terugvinden. n

i

sportdienst@brakel.be - tel. 055 42 31 98

i

brakel@bibliotheek.be - tel. 055 42 12 45
SPORTDiEnST BRAKEL

Een bibnajaar van Friedl’ Lesage tot boekenbeurs
t Tijdens

de jaarlijkse bibweek is VRT-presentator Friedl’ Lesage te gast op vrijdag 14 oktober,
om 20u. We sprokkelen in de literatuur fragmentjes waarin een rol is toegekend aan... een verzameling boeken. Friedl’ zal deze leuke teksten voorlezen met haar bekende, warme stem. En
voor muzikale afwisseling zorgen Toon Van Belleghem, zang en piano en Bruno Vanderhaeghen, saxofoon. Op zaterdag 15 oktober, tussen 9 en 12u, is er de traditionele verwendag met
geschenkje, gratis ontlening van cd’s en dvd’s en een live optreden van het jonge trio Amuse
Gueule (viool, accordeon en gitaar). Afgevoerde boeken worden voor een prikje verkocht tijdens
de boekenverkoop van 22 (9-12u) en 23 oktober (10-12u). En op vrijdag 28 oktober is VRT-journalist Peter Verlinden te gast voor een boeiende lezing over Congo. Net zoals 14/10 gratis maar
graag reserveren. Tijdens de maand oktober is de prachtige tentoonstelling van het RLVA rond de
steenuil te bezichtigen. En de boekenbeursliefhebbers kunnen opnieuw voor een spotprijsje met
de bus naar Antwerpen op zaterdag 5 november. n

i
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Sportkampen kerstvakantie 2011
t Van

dinsdag 3 januari tot en met vrijdag 6 januari 2012 organiseert de Brakelse sportdienst een kleutersportkamp
(3 tot en met 5 jaar) en een zwem-omnisportkamp (6 tot en met 12 jaar). De inschrijvingen starten reeds op zaterdag 3
september 2011 vanaf 9u in de gemeentelijke sporthal ‘de Rijdt’.
Opgelet : Het aantal deelnemers wordt bewust beperkt tot 30
kinderen/sportkamp.
Men mag enkel eigen kinderen inschrijven aan het loket
(contante betaling of bancontact).
Kandidaat-monitoren dienen de kandidatuur op de sportdienst te bezorgen voor 1 oktober 2011. n

i

ben.devlieger@brakel.be - tel. 055 42 31 98

brakel@bibliotheek.be - tel. 055 42 12 45
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lessenreeksen najaar 2011

B

Modder op de weg = gevaar op de weg!
t De

tijdens het najaar 2011.
t gevarieerde lessenreeksen
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oogsttijd betekent niet alleen een periode van
hard werken voor de landbouwers, het is ook een
periode van toegenomen verkeersonveiligheid op de
wegen van en naar de landbouwbedrijven en velden. Vooral als de oogst via de openbare weg wordt
vervoerd en het weer slechter wordt, treedt er een
bekend probleem op: modder op de weg!
Door de modder liggen de wegen er plotseling spiegelglad
bij, zodat er zich elk jaar opnieuw verkeersongevallen voordoen. Het is dus van het grootste belang dat de modder zo
grondig en zo snel mogelijk van de weg wordt verwijderd.
Tips voor de landbouwer - transporteur
Waarschuwen: indien er slipgevaar is, moet je het verkeer
hierop attent maken. Dit kan door waarschuwingsborden te
plaatsen. Reinigen: een vuil wegdek moet zo snel mogelijk

i

adviesraden@brakel.be - tel. 055 43 17 64

e
055 42 31 98 - www.Brakel.b
ben.devlieger@brakel.be - tel.
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Lessenreeksen gemeentelijk
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.be - tel. 055-42 46
Zwembad.Poseidon@skynet

48 - www.Brakel.be
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Tips voor de andere weggebruikers
In september, oktober en november rijden er meer landbouwvoertuigen op de openbare wegen dan anders. Breng
begrip op voor de landbouwers die hun oogst moeten binnen halen en hou rekening met het extra verkeer dat hierdoor ontstaat. Een beetje hoffelijkheid kan wonderen doen.
Wees voorbereid op eventueel vuile wegen in gebieden met
veel landbouwbedrijven en/of velden. Pas je snelheid aan!
Kijk uit voor landbouwers die zich op de rijweg kunnen bevinden om deze schoon te maken. Matig je snelheid bij het
voorbijrijden van de werkzaamheden. n

SNelheiDSCONTROleS iN De GeMeeNTe BRaKel 1e SeMeSTeR 2011

NIEUW !
(+omnisport) vanaf 30 jaar:
• turnen voor volwassenen
ber van 19u tot 20u
start op maandag 26 septem

i

worden schoongemaakt. Soms is het daarbij nodig om de
weg schoon te spuiten. Voor je veiligheid is het aangewezen
om een veiligheidsvest met retro-reflecterende delen te
dragen tijdens het schoonmaken van het wegdek, zeker bij
donker en slecht weer.

legende:
ctl
aantal uitgevoerde snelheidscontroles
met O
snelheidscontroles met onderschepping
zonder O
snelheidscontroles zonder onderschepping
ctl vtgn
aantal gecontroleerde voertuigen
overtreders
aantal in overtreding genomen bestuurders

GEMEENTEWEGEN
Berendries
Groenstraat
Hollebeekstraat
Lepelstraat
Lessensestraat
Reepstraat
totaal gemeentewegen

ctl
1
2
8
12
9
3
35

met O zonder O Ctl vtgn overtreders %
tov 2010
0
1
81
11
13,58% 5,56% t
0
2
56
8
14,29% 0,62% t
0
8
189
67
35,45% 1,41% ▲
2
10
595
120
20,17% 2,82% t
1
8
221
35
15,84% 13,01% t
0
3
52
7
13,46% 0,96% t
3
32
1194
248
20,77% 0,49% t

GEWESTWEGEN
N8 Brusselsestraat
N8 Jagersstraat
N8 Kleibergstraat
N8 Oudenaardsestraat
N48 Ronsesestraat
N415 Gentsestraat
N462 Kasteeldreef
N462b Molenberg
N493 Steenweg
totaal gewestwegen

ctl met O zonder O Ctl vtgn overtreders %
17
0
17
3397
292
8,60%
9
1
8
1622
306
18,87%
15
4
11
3280
553
16,86%
8
1
7
1185
50
4,22%
18
4
14
2670
250
9,36%
10
0
10
1225
60
4,90%
2
0
2
74
9
12,16%
9
2
7
547
93
17,00%
12
3
9
1603
282
17,59%
100
15
85
15603
1895
12,15%

tov 2010
1,08% t
2,22% ▲
2,46% ▲
2,30% t
3,82% t
1,92% t
//
0,84% ▲
2,98% ▲
0,14% t

Eindtotaal Brakel

135

18

117

16797

2143

12,76%

0,06% t

Eindtotaal PZ Brakel

275

53

222

29804

3866

12,97%

0,69% ▲

i
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info@pzbrakel.be – tel. 055 42 60 00

premie herbruikbare luiers
B

De roetfilterpremie,
B
iets voor u?
Wie bij een oudere dieselwagen
(Euronorm 3 of 4) een roetfilter
laat installeren, krijgt van de
Vlaamse overheid voortaan een
premie tot € 600.
t

Met deze maatregel wil minister Schauvliege
de uitstoot van schadelijke roetdeeltjes door
dieselwagens verminderen.
Vooral de hele kleine roetdeeltjes die je niet
ziet, zijn heel schadelijk voor onze
gezondheid. Die kunnen immers zeer diep in
onze luchtwegen dringen en daar
ontstekingen veroorzaken, waardoor we
moeilijker kunnen ademen.
Het wegverkeer levert nog steeds een grote
bijdrage tot de uitstoot van fijn stof,
vooral door het gebruik van oudere
dieselwagens die nog niet uitgerust zijn met
een roetfilter. n

i

t Wegwerpluiers

zorgen voor een enorme afvalberg. Per baby zorgen wegwerpluiers voor meer dan één
ton afval. In Vlaanderen moet jaarlijks zo’n 70.000 ton wegwerpluiers verbrand of gestort worden. Dat
kost jaarlijks aan OVAM (en de belastingbetaler) 6 miljoen euro aan afvalophaling en -verwerking.

B

Zelf afval verbranden is verboden
t Thuis

afval verbranden is onverantwoord en verboden, zowel
binnen als buiten. Het zorgt voor overlast en milieuschade. Het
verbranden van afval in een kachel of in de tuin verspreidt immers
stinkende onaangename lucht die de buurt heel wat geurhinder
bezorgt. Bovendien brengt het opstoken van (tuin)afval de eigen
gezondheid en die van de buren in gevaar. Er komen heel wat giftige
stoffen vrij die tevens ongemerkt de woning binnendringen en
ingeademd worden, wat op lange termijn zeer ongezond is. Mensen
met ademhalingsproblemen krijgen extra gezondheidsklachten.
Laat u niet misleiden door de term “allesbrander”! Een allesbrander is
alleen geschikt voor zuivere brandstoffen: onbehandeld hout en kolen.
Wanneer in een allesbrander plastiek, oud papier of behandeld hout
wordt verbrand, komen er dioxines en PAK’s vrij. Deze stoffen
vervuilen niet alleen ons leefmilieu maar zijn ook kankerverwekkend
en verstoren de voortplanting, de groei en het afweersysteem.

wasbare luiers?

een premie voor katoenen luiers

... Euh, de oude doeken met spelden?
Wasbare luiers zijn terug… maar in een nieuwe gedaante.
De nieuwe wasbare luiers zijn niet meer te vergelijken met
de oude katoenen doeken die onze ouders en grootouders
vroeger gebruikten.
De moderne wasbare luier heeft de vorm van een wegwerpluier en bestaat in verschillende vormen, maten en
kleuren. De luier sluit niet langer met spelden, maar met
klittenband, knoopjes, lintjes,... en is heel comfortabel
voor de baby.

Wie kiest voor katoenen luiers helpt de afvalberg verkleinen. Dit wil de gemeente ondersteunen door middel van
een premie. De premie bedraagt max. 100 euro per kind
en max. 50% van de bewezen kosten.
Het aanvraagformulier kan verkregen worden op de
milieudienst (of via www.brakel.be – lokale premies en
reglementen)
Om de premie te krijgen, vul je het aanvraagformulier
in voor de derde verjaardag van het kind, en voeg je één
of meer facturen op naam voor de aankoop of huur van
katoenen luiers (en bijbehorende accessoires) toe. Je stuurt
het aanvraagformulier samen met de facturen naar de
Milieudienst, Marktplein 1 te Brakel (debby.depessemier@
brakel.be). n

i

debby.depessemier@brakel.be - 055 43 17 60

Hoe geurhinder en gezondheidsproblemen voorkomen?
- Verbrand enkel schoon droog hout (geen huisvuil, tuinafval, papier of
karton).
- Beperk stoken en indien mogelijk niet bij windstil of mistig weer
(schoorsteen trekt niet optimaal).
- Praktische tips om uw vuurtje veilig en milieuvriendelijk te houden
vindt u in de brochure ‘Slimmer stoken’ ( te verkrijgen bij het gemeentebestuur).

http://roetfilters.lne.be

Minder afval krijgt u door:
- kringlooptuinieren (minder tuinafval, meer genieten, voor tips en
subsidies zie www.kringlooptuinieren.be)
- het composteren van keuken- en tuinafval
- gebruik van de anti-reclamesticker op de brievenbus ( vraag hem bij
de milieudienst)
- herbruikbare of navulverpakkingen (bv. statiegeldfles of zeepflacons)
- aankopen doen met een winkellijstje
Zo neemt u uw verantwoordelijkheid op, bent u een goede buur en
draagt u zorg voor het milieu! n
Naamloos-2 1

i
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milieu@brakel.be - 055 43 17 60
www.brakel.be
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Het echtpaar Michel en Zulma
Lafort - Schiettecatte

50

Het echtpaar Hervé en Solange
De Smet-Van de Mergel

60

Het echtpaar Norbert en Simonna
Uytterhaegen - Petit

50

Het echtpaar Armand en Godelieve
De Lange-Hanskens

50

Het echtpaar Norbert en Marie-Josée
Dejonckheere - Claeys

50

Het echtpaar Germain en Andréa
Vandergeynst - De Temmerman,

Jubileum 20

Jubileum 21

60

Het echtpaar Adelin en Denyse
Poriau - De Buck

50

Het echtpaar Clement en Gisele
Vander Maelen - Selos

50

Het echtpaar André en Maria
Van Trimpont - Van der Linden,

50

50

60

Het echtpaar Clément en Marie José
Van Wymeersch - Vander Linden

50

Het echtpaar Willy en Elisabeth
Jacobs - De Backer

Het echtpaar André en Odette
Labie - Cordier

50

Het echtpaar Michel en Mariette
Watté - De Merlier

Het echtpaar Paul en Denise
De Couvreur - De Valkeneer

50

Het echtpaar Albert en Josée
Machtelinckx - Deportemont

Jubileum 22

Jubileum 23

Ik heb de volgende melding:
t Kruis

het probleem aan, geef de juiste plaats,

ev. straat en huisnr. aan.
Beschadigd wegdek:
Defecte straatlamp:
Gebrekkige verkeerssignalisatie:

weDSTRiJDVRaaG:

Aan hoeveel edities van
“Open Monumentendag”
(incl. de editie van 2011)
heeft Brakel
al deelgenomen?

Gebreken aan fiets- of voetpad:
Gebrekkig onderhoud van openbaar groen:
Sluikstort:
Verkeershinder:
Verstopte riool:

t

Uw gegevens:

Naam*:
Adres*:
Telefoon:
E-mail:
Open Monumentendag Vlaanderen is een initiatief van:

* verplicht in te vullen veld.
Stuur deze meldingsstrook onder

Verstuur je antwoord vóór 1 oktober 2011 naar de
Toeristische Dienst - Marktplein
1 - 9660 Brakel
In samenwerking met:
en win een prachtig boekenpakket!

gesloten omslag naar Gemeente Brakel,
Marktplein 1 - 9660 Brakel.
www.brakel.be

winnaar vorige wedstrijdvraag:
Mevr. Ariane Herregodts Nieuwstraat 21, 9660 Brakel.

V.U. Guido Knops, Oude Beurs 27, 2000 Antwerpen, Vrij van zegel, art. 198 - Ontwerp www.depoedelfabriek.com

Andere (geef onderwerp aan):

Wijzigingen en fouten voorbehouden • Aan geen enkele afbeelding kunnen rechten worden ontleend • design & print | drukkerij surdiacourt

Gebreken aan grachten/beken:

