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het gemeentebestuur

t

Waarnemend Burgemeester Stefaan Devleeschouwer

Onderwijs, Ontwikkelingssamenwerking, Personeel, Veiligheid
Spreekuur : vrijdag van 16.30u tot 18u - bureau burgemeester
Oudenaardsestraat 99 - 0496 08 97 37 - stefaan.devleeschouwer1@telenet.be
Partij: Open Vld
t

Eerste Schepen Hedwin De Clercq

Jeugd, Sport, Milieu, Brandweer
Spreekuur: na telefonische afspraak - bureau PWA
Leinstraat 78 - 0477 33 46 61 - declercq_hedwin@yahoo.com
Partij: sp.a

t

Schepen Johan Thomas

Financiën, Mobiliteit, Middenstand, Toerisme
Spreekuur : woensdag van 18 tot 19u - bureau PWA
Stationsplein 9 - 055 42 54 68 - Johan.thomas1@telenet.be
Partij: sp.a

t

Waarnemend Schepen André Flamand

Landbouw, Ruimtelijke Ordening
Spreekuur : na telefonische afspraak - vergaderzaal 1ste verdieping
Leinstraat 112 - 0475 42 45 49 - andreflamand@skynet.be
Partij : Open Vld
t

Schepen Marleen Gyselinck

Ambtenaar burgerlijke stand, Senioren, Huisvesting
Spreekuur : woensdag van 19 tot 19.30u - bureau PWA
Steenpaal 4 - 055 42 60 22 - marleengijselinck@hotmail.com
Partij: Open Vld

t

Schepen Sabine Hoeckman

Openbare Werken
Spreekuur : woensdag van 18.30u tot 19.30u - schepenzaal
St.-Apolloniaplein 7 - 0478 47 44 25 - sabine.hoeckman@telenet.be
Partij: Open Vld

t

Schepen - OCMW-voorzitter Marijn Devalck

OCMW, Cultuur, Feestelijkheden, Sociale Zaken, Armoedebestrijding
Spreekuur: maandag van 15u tot 16.30u - bureau OCMW
Bleinstraat 4 - 0496 30 73 07 - info@podiumacts.com
Partij: Open Vld

t

Jürgen De Mets

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

Bezoek ons op

www.
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.be

t

De gemeenteraadsleden

De OCMW-raadsleden

Titelvoerend Burgemeester
Voorzitter Gemeenteraad
Alexander De Croo
Lepelstraat 45 Brakel - Open Vld

Marcel VAN SNICK - Reepstraat 15 - 055 42 44 44 - Open Vld
Noël MORREELS - Driehoekstraat 50 - 055 42 47 12 - CD&V
Lieven BAUWENS - Tenbossestraat 52 - 055 42 31 39 - NVA
Peter BAUTERS - Donkweg 1a - 0478 43 51 88 - CD&V
Marcel SAEYTIJDT - Nederstenkouter 19 - 055 42 50 62 - Open Vld
Kris WATTEZ - Bospad 1 - 0475 23 49 21 - CD&V
Marc DE PESSEMIER - Twaalfbunderstraat 31 - 0494 05 69 74 - Open Vld
Mirella LIMPENS - Voorpad 1 - 055 42 40 26 - sp.a
Stephan VAN DEN BERGHE - Boekendries 27 - 0495 24 78 05 - CD&V
Pascal MACHTELINCKX - Watermolenstraat 100 - 055 42 87 24 - Open Vld
Leen DE LANGHE - Geutelingenstraat 4 - 0473 23 91 94 - CD&V
Peter VANDERSTUYF - Elverenberg 11 - 0476 97 06 75 - Open Vld
Marie-Jeanne DE TEMMERMAN - Hauwstraat 55 - 0497 37 73 05 - Open Vld
Lien BRAECKMAN - Neerstraat 26 - 055 42 26 24 - CD&V
Jan HAEGEMAN - Langakkerstraat 3 - 0477 51 19 14 - NVA
Yirka BEECKMAN - Fayte 53A - 0496 47 55 06 - NVA

OCMW - Marktplein 26, 9660 Brakel
Marijn DEVALCK, Voorzitter
Bleinstraat 4 - 0493 12 60 29 - Open Vld
Sabine BURENS
Steenweg 44/A - 0477 13 61 03 - Open Vld
Lisbeth VAN DE MAELE
Geraardsbergsestraat 62 - CD&V
Lieven DEMOOR
Tenbergen 20 - 0473 39 31 91 - sp.a
Kristof DE RUYCK
Meerbeekstraat 119 - 0486 80 78 54 - NVA
Bart MORREELS
Driehoekstraat 11- 0476 58 54 99 - CD&V
Johnny ROOS
Meerbeekstraat 75 -055 42 33 19 - Open Vld
Hugo VAN HUFFEL
Herreweg 51 - 0475 33 56 16 - sp.a
Karen VEKEMAN
Herreweg 58 - 0475 90 12 20 - Open Vld

De gemeentelijke administratie

ALLE WERKDAGEN OPEN: 8.30u - 12u • WOENSDAG: 16u - 19.30u.

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
Tamara Verspeeten - Stafmedewerker
055 43 17 54 - tamara.verspeeten@brakel.be
Dany Blommaert - Adm. medewerker
055 43 17 53 - dany.blommaert@brakel.be
Technische Dienst
Francis Deboeverie - Ingenieur
055 43 17 57 - francis.deboeverie@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
Burgerlijke stand
Marie-Paule Teerlinck - Adm. hoofdmedewerker
055 43 17 62 - mariepaule.teerlinck@brakel.be
Sabrina De Bock - Adm. medewerker
055 43 17 62 - sabrina.debock@brakel.be
Peter Haegeman - Adm. medewerker
055 43 17 65 - peter.haegeman@brakel.be

Debby De Pessemier - Adm. medewerker
055 75 57 77 - debby.depessemier@brakel.be
Ruimtelijke ordening en stedenbouw
Sarah Van Muylem - GIS ambtenaar
055 43 17 79 – sarah.vanmuylem@brakel.be
Christelle Demooi - Adm. medewerker
055 43 17 58 - christelle.demooi@brakel.be
Carin Grooten - Stedenbouwkundige
055 43 17 58 - stedenbouw@brakel.be

Voor het bespreken van een dossier met de stedenbouwkundige
is het aangewezen vooraf een afspraak vast te leggen.

Milieu
Sandy Casieris - Milieuambtenaar - sandy.casieris@brakel.be
Jonathan Verspeeten - Adm. medewerker
055 43 17 60 - jonathan.verspeeten@brakel.be
Toerisme - 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 - Financieel beheerder
055 43 17 51 - ludo.desmet@brakel.be
Lien Decock - Financieel deskundige
055 75 57 78 - lien.decock@brakel.be
Christiane tkint - Adm. medewerker
055 43 17 55 - christiane.tkint@brakel.be
Joris Bakkaus - Adm. hoofdmedewerker
055 43 17 56 - joris.bakkaus@brakel.be
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Politie Brakel

De OCMW administratie

Tel.: 055 43 15 09
Openingsuren
OCMW B
RAKEL
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).

Jagersstraat 29 - 9660 Brakel
T. 055 42 60 00 - F. 055 43 16 58 of 59
info@pzbrakel.be
Dringende gevallen 101
Open van 8 u tot 12 u (maandag tot vrijdag)
en van 9 u tot 12 u op zaterdag.

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

B

Brandweer Brakel

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

Rudy Sadones - Brandweercommandant
Kazerne: Neerstraat 97 - 9660 Brakel
T. 0486 88 44 84
brandweer.brakel@skynet.be
Oproepen brand: 055 43 13 13 of 100

Financiële dienst
Ludo Desmet - financieel beheerder
055 43 12 94 - ludo.desmet@ocmwbrakel.be
Carine Pollez - Adm. medewerk. - Dienst maaltijden
055 43 15 02 - carine.pollez@ocmwbrakel.be

B

Openbare Bibliotheek

Carmen Vanden Broucke - Bibliothecaris
Tirse 1 - 9660 Brakel - 055 42 12 45
brakel@bibliotheek.be

Sociale dienst
Guy Schittecatte - Hoofdmaatsch. Werker
055 43 15 03 - guy.schittecatte@ocmwbrakel.be
Melissa De Neve - Maatsch. Werkster
055 43 15 04 - melissa.deneve@ocmwbrakel.be
Jurgen De Backer – Maatsch. Werker
055 43 15 05 – elisa.dekeyzer@ocmwbrakel.be
Vanessa Roosen - Maatsch. Werkster - LOI
055 43 15 07 - vanessa.roosen@ocmwbrakel.be

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.
Het lidmaatschap is gratis.

Belauto: 055 43 15 00

B

Buitenschoolse kinderopvang

B

Woonzorgcentrum Najaarszon

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

Bruno Schollaert - Voorzitter
0495 10 93 94 - bruno.schollaert@najaarszon.be
Lies Witteman - Directeur
055 43 27 90 - lies.witteman@najaarszon.be
Tinneke De Schamphelaire - Hoofdverpleegster
055 43 27 00 - tinneke.deschamphelaire@najaarszon.be

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.

B

Gemeentelijk Onderwijs

B

Drugspreventie & begeleiding PISAD

Veerle De Couvreur - Schoolhoofd
veerle.decouvreur@gbsbrakel.be
Gemeentelijke Basisschool
Steenweg 93 - 9661 Brakel - 055 42 30 94
Gemeentelijke Kleuterschool
Muiterij 3 - 9660 Brakel - 055 42 53 20

Elsie Van den Haezevelde
Jagersstraat 64 B - 9660 Brakel
T. 055 42 41 39 - 0499 57 84 90
pisad.brakel@oost-vlaanderen.be
www.brakel.pisad.be
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Gemeentelijk Containerpark

Industrielaan - 9660 Brakel - T. 055 42 69 46 - cpbrakel@skynet.be
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 13 u. tot 16.30 u.
Woensdag van 8.30 u. tot 12 u. en van 16 u. tot 19.30 u.
Vrijdag van 8.30 u. tot 12 u. en van 13 u. tot 16.30 u.
Zaterdag van 8.30 u. tot 12 u. en van 13 u.tot 16.30 u.

Maandag en donderdag gesloten
Dinsdag van 13 u. tot 16.30 u.
Woensdag van 8.30 u. tot 12 u. en van 13 u. tot 16.30 u.
Vrijdag van 8.30 u. tot 12 u. en van 13 u. tot 16.30 u.
Zaterdag van 8.30 u. tot 12 u. en van 13 u. tot 16.30 u.

AANBIEDEN: MINIMUM 15 MIN. VOOR SLUITINGSTIJD AAN DE INGANG VAN HET CONTAINERPARK

B

Gemeentelijk Zwembad Poseidon

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

Openingsuren van het zwembad
Maandag van 19 u. tot 20.45 u.
Dinsdag van12 u. tot 13 u. en van 18 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.

Openingsuren van het zwembad
tijdens de schoolvakanties
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.

B

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 !
Reservatie liefst telefonisch of ter plaatse.

Openingsuren van de sporthal:
Openingsuren zomermaanden (mei - augustus)
Maandag tot vrijdag van 9 u. tot 22 u.
Zaterdag van 9 u. tot 20 u.

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!)

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. (november - februari)

B

Plaatselijk Werkgelegenheids Agentschap
	
  

Myriam Vanwinnendaele - PWA-beambte
Marktplein 1 - 9660 Brakel
Fax 055 43 17 68
pwa@brakel.be
055 60 29 00

Openingsuren van het PWA-kantoor
Dinsdag van 8.30 u. tot 12 u.
Woensdag van 8.30 u. tot 12 u. en van 16 u. tot 19:30 u.
Donderdag van 8.30 u. tot 12 u.
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Afscheid E.H. deken
Luc Van den Velde
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Primus Classic

September

1

September

ZATERDAG

Oktober

VRIJDAG

Festival van Vlaanderen
met Les Fêtes Galantes
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Oktober

Diverse openbare werken aan
de gang / op komst in Brakel

Dorpskernvernieuwing

t Dit en volgend jaar zijn diverse openbare werken aan
de gang / op komst in Brakel. Een kort overzicht.
In Everbeek zijn de Kroonstraat en Schudewee ondertussen vernieuwd (riolering en wegdek). Na het
vernieuwen van de Berendrie enkele jaren geleden zijn
de werken in Kuiterlos (riolering en wegdek) aan de
gang. Het vernieuwen van de voetpaden in de Nederstenkouter is bijna voltooid.
In Opbrakel is de overheidsopdracht voor de vernieuwing van Laaistok en omgeving (riolering en wegdek)
lopend. Deze werken kunnen na het gunnen van de
opdracht aan een aannemer hopelijk in het voorjaar
2017 starten.
Betreffende de Warande is een ontwerp (vernieuwing
voetpaden en wegdek) opgemaakt. Een infomoment
zal eind 2016 georganiseerd worden om de opzet van
de werken toe te lichten.
In verband met de Ronsesestraat wordt nu werk
gemaakt van het afwerken van het rioleringsdossier.
Hierna start de opmaak van het lastenboek en het
aanvragen van de stedenbouwkundige vergunning.
Ondertussen worden de tientallen eigenaars uitgenodigd tot het ondertekenen van de aktes van grondverwerving. n

t De werkzaamheden in fase 3 (Marktplein) zijn
momenteel nog steeds aan de gang. Naar aanleiding
van het archeologisch onderzoek door Solva blijkt er
veel meer archeologisch materiaal in de bodem aanwezig te zijn. Dit maakt dat dit onderzoek een stuk langer
(wellicht tot eind 2016 ) zal duren.
Als gevolg hiervan wordt de planning van de werken
op het Marktplein aangepast. Opzet is om te starten
met het plaatsen van klinkers in de Serpentestraat en
op het Marktplein (omgeving bufferbekken). Zodra de
nieuwe planning gekend, wordt deze bekend gemaakt
via de diverse kanalen (website, facebook, twitter,
nieuwsbrief..).
Tijdens deze werken zal er geen verkeer mogelijk zijn in
de Serpentestraat en op het Marktplein. De wekelijkse
markt op woensdagvoormiddag blijft doorgaan in de
Hoog- en Neerstraat.
Via het startscherm op www.brakel.be kan je hieromtrent nog meer informatie vinden. n

STAND VAN ZAKEN NOVEMBER 2016

i

• Farys (specifiek voor rioleringswerken)
Lieven.sandrap@farys.be - gsm 0474 13 87 29

i

• Persyn NV (aannemer)
Marc.vanneste@persyn.be - gsm 0497 47 59 57

Kroonstraat, Schudewee, Nederstenkouter:
francis.deboeverie@brakel.be - 055 43 17 57
Warande: rut.vanderstraeten@brakel.be - 055 43 17 80
Ronsesestraat: jurgen.demets@brakel.be - 055 43 17 50

• Opzichter gemeente Brakel (Tom Callant)
dorpskernvernieuwing@brakel.be - gsm 0486 64 29 76

Allerlei 7

Kerstmarkt
17 december 2016 van 17 tot 23u - Parking Tirse

t

Kom de warme en gezellige kerstsfeer opsnuiven en laat je verrassen door de vele sympathieke exposanten.

Kerstmarkt Brakel wordt een geslaagde combinatie van lekkernijen, originele geschenken en ideeën voor kerst,
veel leute en plezier en fijn shoppen. Er valt heel wat te beleven op deze sfeervolle kerstmarkt: ballon-kerstman
(Clown Jaspie), kerst-schmink , lichtjesstoet, streetband “Goe Beezig”, kinderkoor, animatie en workshops verzorgd
door diverse standhouders... Kortom, animatie voor iedereen en gezellig snuisteren in de aanwezige stands.
Au Toi - Victoria Groep - Vlaams Belang Brakel - Jong VLD Brakel Lierde - N-VA Brakel - Supportersclub Berten De
Klippel - FC Zegelsem - Familiehulp vzw - Lilly-s - Fanfare Vrije Kunstkring - Wielerclub Onder Ons Parike
Curieus Brakel - Bloembinderij Ixora - Viso Cor Mariae - SV Everbeek - The young flames - CD&v Brakel
voetbalclub Standaard Michelbeke (jeugd) - voetbalclub Standaard Michelbeke (1e elftal) - JH Alfa
Kookclub Par-fait - Maras Enfleur Pure natural - De Schutters der Vlaamse Ardennen - Dirk Capiau
Kleimierke - Straf Broerke - KH De Eendracht - Rotary Club Brakel-Zwalmvallei - vzw GO! Atheneum Brakel
Supportersclub Elias Van Breussegem - Welzijnsschakels Brakel-Lierde - Restaurant Marjon - Klokhuis vzw
L-Line/ slagerij Nico & Heidi - FC Kruisstraat – Grotezus - Broakelse Bollies – Spoorwegpuffers
Vereniging RVT/Rusthuis Najaarszon - S-Plus - Scouts Brakel - BC De Scheefsmijters - De Witte Walter
Sport Xtreme - Brakelse witvis vissers - WTC Pedaalvrienden - De Ware Vrienden - Jokri Brakel – Cleopatra
Judo Kadan - MVC Chalet De Rijdt - KSA Brakel - Boskanter vzw - Garden of Joy - Tower Hotel
Rode Kruis Brakel - Hair en body care Ellen - Diggie vzw - Yvent mobiele bar
Geert De Vos (Speedy 9) - Philippe Deraedt - Ouderraad Olsa Brakel
Tattoo Mie - Tupperware Van Der Haeghen n

Het gemeentebestuur
van Brakel stelt de
tentjes gratis
ter beschikking.

i

toerisme@brakel.be
055 43 17 63
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HET GEMEENTEBESTUUR EN -PERSONEEL WENSEN NU REEDS
ALLE INWONERS EEN GEZOND EN VOORSPOEDIG 2017!
Voornaam en naam:
Adres:
Postcode en gemeente:
E-mail (in drukletters):					

Tel. en/of gsm:

NEEMT DEEL AAN DE GEMEENTELIJKE NIEUWJAARSRECEPTIE 2017 OP ZONDAG 8 JANUARI 2017
VAN 11 TOT 13 UUR OP PARKING TIRSE TE NEDERBRAKEL.
Aantal deelnemers:

Deze inschrijving bezorg je aan:
Gemeentebestuur Brakel,
tav. Dhr. Gary De Nooze,
Marktplein 1, 9660 Brakel.
Je kan ook inschrijven
via www.brakel.be.

Allerlei 9

NIEUWJAARSRECEPTIE

✁

Om zicht te krijgen op het aantal inwoners dat wij mogen verwelkomen, vragen wij
onderstaand formulier in te vullen.
Graag inschrijven voor maandag 19 december 2016.

To game or
not to game...
To
game
or
To game or
not to game...

not to game...

Internet en games maken deel
uit van de leefwereld van elk kind.
Toch ben je misschien bezorgd of
heb je vragen bij dat gamen?
Wanneer zit een kind te veel achter
een beeldscherm? Bestaan er
richtlijnen? Hoe zorg je ervoor dat
gamen geen probleem wordt?

t

Is het een probleem dat mijn kind
gamet?
Gamen kan leerrijk zijn. Men kan er
ook vaardigheden mee aanscherpen.
Games zijn een zeer toegankelijke manier om plezier te hebben. Daarnaast
bieden games interessante uitdagingen en spelen ze in op een gezond
gevoel voor competitie. De speler
kan er dingen mee uitproberen die in
het echte leven onmogelijk zijn. Sommige games bieden de mogelijkheid
om verschillende rollen aan te nemen.
Op die manier kunnen gamers experimenteren met verschillende karaktertrekken en vaardigheden. Gamen
verbetert de oog-handcoördinatie en
het oriëntatievermogen. Games die

met of tegen anderen gespeeld worden, leren de speler strategieën
uitdenken, snel beslissingen nemen
en samenwerken. Gamen stimuleert
de creativiteit, verhoogt de reactiesnelheid, het concentratie- en
het doorzettingsvermogen. Gamen
op zichzelf is dus niet slecht, maar alleen maar met gamen bezig zijn is dat
wel. Zonder andere vrijetijdsbestedingen doen jongeren zichzelf tekort.
Hun leven speelt zich te eenzijdig af
in de fantasiewereld van games. Ze
doen geen andere ervaringen op en
krijgen geen mogelijkheid om andere
talenten te ontdekken en te ontwikkelen.

Wat
als mijn
kind teveel gamet?
Hoe
vaak
en wanneer
•
Praat
met
je
kind
het galaat ik mijn kind over
gamen?

men. Vermijd een discussie over verslaving, maar praat over verantwoorHoe
vaak en wanneer
delijkheden (studies, taken thuis…).
laat
ikjemijn
gamen?
vaak
en
wanneer
•Hoe
Wijs
kind kind
op wat
er fout gaat
en
verbind
er
een
gevolg
aan, bv.
laat ik mijn kind gamen?
minder computertijd.
• Maak samen een schema op
over wanneer en hoe lang er gespeeld kan worden.
• Praat over alternatieven voor het
gamen: welke hobby’s en contacten
werden verwaarloosd? Hoe kan je
kind die terug opnemen? Zijn er
Adviesraad 10

andere activiteiten die boeien of
ontspannen?
• Blijf je kind betrekken bij gezinsactiviteiten.
• Hou contact, blijf praten over alle
zaken waarvoor hij interesse heeft of
hem bezighouden.
Hoe vaak en wanneer laat ik mijn
kind gamen?
• Bepaal wanneer er mag gespeeld
worden. Bijvoorbeeld na het huiswerk (als beloning), of niet vlak voor
het slapen gaan.
• Spreek een dagelijkse tijdslimiet af.
• Bespreek welke games kunnen.
De symbolen op de verpakking geven
aan voor welke leeftijd een game geschikt is en welke ongewenste inhoud
het spel kan bevatten. Om een idee
te krijgen kan je op Youtube op zoek
naar filmpjes waarin de game wordt
voorgesteld.
• Veel verschillende games hebben is
niet beter. Beperk de keuze.
• Hou computer en spelconsole in
de huiskamer.
• Betrek kinderen zoveel mogelijk
in leuke dingen of activiteiten die je
samen kan doen.
• Speel zelf ook eens mee en ervaar
het spelplezier van zo’n game.
• Stimuleer je kind om plannen te
maken met vrienden (real life vrienden) en ze uit te nodigen (om ook
andere activiteiten samen te doen
dan gamen).
• Blijf praten over gamen en toon
interesse in het spel.
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Narrenschip
t Kinderopvang het ‘Narrenschip’ bestaat ondertussen 20 jaar

Wat vindt je kind zo leuk aan het spel?
Hoe gaat het in zijn werk of wie moet je
verslaan? Ook bij oudere kinderen blijft
het belangrijk te begrijpen wat ze aan
het doen zijn en waarom ze dat zo leuk
vinden.
• Praat over games en tijdsbesteding
met ouders en andere opvoeders.
• Geef zelf het goede voorbeeld: beperk
je eigen schermtijd (televisie en online).
• De bekende spelconsoles en smartphones hebben ‘parental control tools’.
Daarmee kan je instellen hoeveel uur er
gespeeld kan worden, spelletjes weren, de
online toegang beperken… n
Waar kan je hulp en informatie vinden?
Na het lezen van dit artikel blijven er
misschien nog heel wat vragen onbeantwoord. Ben je op zoek naar meer informatie, wil je advies of zoek je hulp?
Neem gerust contact op met PISAD.
Elsie Van den Haezevelde
elsie.van.den.haezevelde@oost-vlaanderen.be
Tel. 0499 57 84 90
De dienstverlening van PISAD is gratis.
Meer informatie op www.PISAD.be
Bron: V.U.: Frieda Matthys,
Vereniging voor Alcoholen andere Drugproblemen
vzw, VAD, Vanderlindenstraat 15, 1030 Brussel.
Mijn kind en gamen. De meeste gestelde vragen.

en dit hebben ze uitgebreid gevierd met allerlei activiteiten voor
de kinderen. Deze dienst is ondertussen onmisbaar geworden in
onze maatschappij en binnen onze gemeente Brakel .

Steeds meer jonge gezinnen doen beroep op een van de bestaande
diensten in onze gemeente. Ook tijdens de vakantieperiode kunnen
onze allerkleinsten daar terecht terwijl de ouders uit werken zijn. Onze
gemeente beschikt dan ook over meerdere diensten om kinderen op
te vangen tijdens de vakanties en voor en na de schooluren.
Graag stellen wij onze nieuwe kind en kinderopvang brochure voor
waar alle nuttige informatie in terug te vinden is van alle bestaande
diensten die met opvang van kinderen te maken hebben .
Deze brochure kan je terugvinden op onze gemeentelijke website
(www.brakel.be > welzijn en veiligheid > kinderopvang > nuttige
informatie), in de gemeentelijke gebouwen maar ook via de scholen,
onthaalouders enz.
Wij willen allen bedanken die hun informatie ter beschikking stelden
om van deze brochure een nuttig instrument te maken. n
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kinderopvang@brakel.be - 055 42 84 53
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Laat griep deze winter
t

1. Waarom vaccinatie tegen de griep?
Vaccinatie is de enige manier om je
tegen de griep en vooral de gevolgen
ervan te beschermen. Griep is een zeer
besmettelijke ziekte die elke winter
opnieuw opduikt. Gemiddeld krijgt
ongeveer één op de tien mensen
griep. Meestal genezen ze vanzelf na
enkele dagen, maar bij sommige mensen kan de griep ernstige gevolgen
hebben. Elk jaar sterven er ook honderden aan de gevolgen van griep. Als
je gevaccineerd bent, dan is de kans
dat je griep krijgt veel kleiner. Als je
toch griep krijgt, dan word je met een
vaccinatie minder ziek en is de kans op
complicaties zoals longontsteking ook
veel kleiner.

2. Voor wie is vaccinatie tegen griep
belangrijk?
• Zwangere vrouwen die in hun
tweede of derde trimester van hun
zwangerschap zijn op het ogenblik
van het griepseizoen.
• Iedereen die ouder is dan 65 jaar.
• Alle mensen vanaf de leeftijd van 6
maanden met diabetes of een andere
chronische ziekte van bijvoorbeeld
hart, longen (ernstige astma of COPD),
lever, nieren of spieren. Of mensen die
een verminderde weerstand hebben
door een andere ziekte of door een
behandeling.
• Alle personen die in een woonzorgcentrum of ziekenhuis zijn opgenomen.
• Alle mensen die samenwonen met
de bovengenoemde risicopersonen of
die zorgen voor kinderen jonger dan 6
maanden.
• Alle personen werkzaam in de
gezondheidssector.
Ook voor gezonde mensen
vanaf 50 jaar kan vaccinatie
zinvol zijn. Bespreek dit met
je huisarts.
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3. Wanneer moet ik me laten vaccineren?
Je laat je best tussen midden oktober
en midden november vaccineren.
Zolang de griep niet is doorgebroken,
blijft vaccinatie nuttig. Het vaccin beschermt pas na twee weken en is maar
goed voor één winterperiode. Elk jaar
moet je dus opnieuw een griepvaccin
krijgen.
4. Hoe kan ik me laten vaccineren?
• Vraag een voorschrift aan je arts.
• Haal daarmee het vaccin bij de apotheker.
• Ga zo snel mogelijk naar je arts om
het vaccin te laten plaatsen. Bewaar
het vaccin in de koelkast, anders wordt
het waardeloos. Het is nog beter om
het vaccin pas af te halen vlak voor je
afspraak bij je huisarts.
Ben je iemand voor wie het vaccin
wordt aanbevolen (zie vraag 2), dan
wordt jouw griepvaccin gedeeltelijk
terugbetaald. Het kost dan ongeveer
6 euro. Heel wat mutualiteiten geven
nog extra korting. Voor mensen die in
een woonzorgcentrum wonen is het
vaccin gratis in Vlaanderen.

in de kou staan!
5. Moet ik me elk jaar laten vaccineren?
Ja, de griepprik moet elk jaar gegeven
worden. Elk jaar zijn er andere griepvirussen en krijgt het griepvaccin een
andere samenstelling afgestemd op
de virussen die naar verwachting de
komende winter veel zullen voorkomen. Bovendien is de bescherming
die het vaccin biedt slechts tijdelijk. Na
een half jaar tot een jaar is het vaccin
meestal uitgewerkt.

8. Heeft het griepvaccin bijwerkingen?
Soms treedt op de plaats van de prik
(de bovenarm) wat pijn, roodheid of
een kleine zwelling op. Dit gaat na
enkele dagen vanzelf over. Klachten
als hoofdpijn en koorts zijn zeldzaam,
maar kunnen worden voorkomen.
Allergische reacties komen zelden
voor. Personen die allergisch zijn voor
kippeneiwit mogen zich niet laten
inenten.

6. Moet ik me laten vaccineren als ik
vorig jaar de griep heb gehad?
Ja. Omdat griepvirussen steeds veranderen kan je elk jaar besmet worden
met een ander type virus waartegen
je geen weerstand hebt opgebouwd.
Daarom heeft het griepvaccin ook elk
jaar een andere samenstelling.

9. Kan ik griep krijgen door het griepvaccin?
Het griepvaccin bevat geen levende
virusdeeltjes en kan dus geen griep
veroorzaken. Door het spuitje maakt je
lichaam wel verdedigingsstoffen aan.
Dit kan soms lichte ongemakken
geven, maar het maakt je niet echt
ziek. Wanneer je kort na de vaccinatie
toch ziek wordt, dan werd je
waarschijnlijk net vóór de inspuiting
al besmet of gaat het om een ander
virus dat bijvoorbeeld een
verkoudheid veroorzaakt.

7. Moet ik me laten vaccineren als ik
nog nooit de griep heb gehad?
Sommige mensen krijgen inderdaad
zelden griep, maar zeg nooit nooit!
Als je tot één van de risicogroepen
behoort, maak je bij een griep evenveel kans op ernstige verwikkelingen
als alle anderen uit die groep. Daarom
is het raadzaam om ieder jaar de griepprik te halen.

10. Kan ik toch griep krijgen als ik
gevaccineerd ben?
Als je gevaccineerd bent, dan kan je
toch nog griep krijgen.
• Het duurt twee weken voor je lichaam voldoende afweerstoffen heeft
gemaakt om je te beschermen tegen
griep. Als je binnen die twee weken
met het griepvirus in aanraking komt,
dan kan je toch griep krijgen.
• Bovendien beschermt het vaccin alleen tegen de griepvirussen die in het
vaccin zitten. Als er toevallig een virus
opduikt dat niet in het vaccin zit, dan
kan je toch griep krijgen.
• Als je afweersysteem verzwakt is
(bijvoorbeeld door ziekte, ouderdom
of bepaalde geneesmiddelen), dan kan
het zijn dat het vaccin minder goed
aanslaat en dus ook minder goed beschermt. Je kan dan toch ziek worden.
Maar meestal zijn de gevolgen minder
erg.
Het griepvaccin beschermt alleen
tegen de griep en niet tegen andere
virussen die vergelijkbare klachten
kunnen geven, zoals bv. een verkoudheid. n
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communicatie@zorg-en-gezondheid.be

Brakel kiest
voor gezonde
maaltijden
t Brakel kiest voor gezonde maaltijden.

Het OCMW Brakel verdeelt reeds jarenlang
jaarlijks duizenden maaltijden ten huize.
Naar aanleiding van het vernieuwen van
deze opdracht, werd gekozen voor de Compass Group (http://www.compass-group.
be/splash.aspx).
De nieuwe overeenkomst maakt een meer
diverse dienstverlening mogelijk. Daar waar
tot op heden enkel kon gekozen worden
voor “warme maaltijden” ten huize; zal nu
kunnen gekozen worden uit “warme maaltijden” en “koude maaltijden”. De “koude
maaltijden” worden voorbereid op basis
van het “Steamplicity-concept”. Maaltijden
worden na de bereiding heel snel afgekoeld. Bij levering bij de klant, dient deze de
maaltijden tussen de 4 en 8 minuten in de
microgolf te stoppen en zijn deze klaar voor
consumptie.
Voordelen van deze werkwijze zijn:
• De natuurlijke voedingsstoffen worden
maximaal gegarandeerd
• De korte bereiding ten huize geeft een
betere smaak
Binnen dezelfde opdracht werd ook een
lot voorzien voor de schoolmaaltijden van
het gemeentelijk onderwijs. Ook hier zal
de Compass-Group vanaf januari instaan
voor de maaltijden en dit op basis van het
“Steamplicity-concept”. Daarnaast werd
uitdrukkelijk gekozen voor fruit als dagelijks
dessert.
Niet alleen bestaande klanten van het
OCMW en de gemeentelijke scholen
kunnen deze maaltijden afnemen. Iedere
Brakelaar zal vanaf januari 2017 een “Steamplicity-maaltijd” kunnen bestellen. Voor
thuiswonende burgers met een (tijdelijk)
beperkte mobiliteit, kan dit een interessant
concept zijn. n
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BRAVO?
In Brakel?

t Graag stellen we de jongste gemeentelijke adviesraad

nog even voor, want weinigen kennen ons. Wij zijn BRAVO,
wat staat voor Brakelse Raad voor Ontwikkelingssamenwerking.
Wat doen wij?
Wij verenigen alle Brakelaars die op een of andere manier begaan zijn met het zuiden. Dat kunnen mensen zijn die zelf iets
doen in een ontwikkelingsland (de zuidwerking van BRAVO). Of
het zijn personen die zich inzetten om de inwoners van Brakel
bewust te maken van de uitdagingen waar de ontwikkelingslanden voor staan (de noordwerking van BRAVO).
BRAVO steunt Brakelse projecten in onder meer de Filippijnen,
Haïti, Gambia, Tanzania, Congo, Gabon.
Met onze Noordwerking organiseerde BRAVO op 18 november
jl. een gespreksavond rond het vluchtelingenthema met o.m.
minister Alexander De Croo. Op dinsdag 22 november bood
BRAVO aan meer dan 200 Brakelse leerlingen uit het derde en
het vierde studiejaar een toneelstuk aan. Daarin werd op een
speelse manier aangetoond hoe anders en moeilijker het is
voor een kind in een ontwikkelingsland om op te groeien dan
hier bij ons in het westen.
Wil je meer vernemen over BRAVO of wil jij of je vereniging
actief met BRAVO meedoen?
Contacteer gerust één van onze bestuursleden:
Johan Hosselaer, johanhosselaer@hotmail.com
Koen De Bleecker, koen.debleecker@dgz.be
Elke Verdoodt, elke.verdoodt@hotmail.com
Lea D’Hoe, moribhet@yahoo.com n

carine.pollez@ocmwbrakel.be
055 43 15 02
Adviesraad 14

Computerlessen voor Brakelse 55-plussers
t Eind januari start er terug een nieuwe cursus ‘computerlessen voor 55+’. De cursus wordt georganiseerd door

de seniorenraad in samenwerking met de Brakelse scholen Viso Cor Mariae en GO! Atheneum Brakel.
De cursussen worden opgedeeld in modules en richten zich speciaal tot senioren. De cursus vindt plaats op maandag
– of dinsdagnamiddag en is toegankelijk voor alle senioren van Brakel. Het aantal deelnemers is beperkt tot 20 personen per module. Kostprijs: € 3 per les.
De cursus bestaat uit 4 modules (niet verplicht van alle modules te volgen)
Module 1: Basiskennis en computer (3 lessen)
Module 2: Internet en e-mail (2 lessen)
Module 3: Sociale media / facebook(2 lessen)
Module 4: fotobewerking (2 lessen)
NIEUWE MODULE:
IPad – iOS besturingssysteem (1 les) – IPad meebrengen
De lessen vinden plaats in de computerlokalen van
Viso Cor Mariae - Kasteelstraat 44 voor beginners
en GO! Atheneum Brakel - Wielendaalstraat voor
gevorderden en starten vanaf 30 januari aanstaande.
(uitgezonderd een aantal vakantiedagen)
De lessen starten stipt om 16 u. en eindigen om 18 u.
Inschrijven: vóór 16 januari bij Kimberley Vanlierde,
Dienst Toerisme - Marktplein 1 - Brakel.
Bij eventuele vragen of opmerkingen kunnen jullie
steeds contact opnemen op het nummer 055/43 17 64 n

i

kimberley.vanlierde@brakel.be - 055 43 17 64

INSCHRIJVING
Naam:
Adres:
Geboortedatum:
Tel: 					E-mail:
Neemt eigen laptop mee naar de lessen
Ik volg de lessen voor beginners in Viso Cor Mariae op maandag
Ik volg de lessen voor gevorderden in Go! Atheneum Brakel op dinsdag
De cursist volgt volgende modules:
Basiskennis en computer: Beginners (30 jan. , 6 en 13 febr.) – Gevorderden: 31 jan., 7 en 14 febr.)
Internet en e-mail: Beginners (6 en 13 maart) – Gevorderden (21 febr. en 7 maart)
Sociale media: Beginners (20 en 27 maart) – Gevorderden (14 en 21 maart)
Fotobewerking: Beginners (15 en 22 mei) – Gevorderden ( 18 en 25 april)
Initiatie IPad op dinsdag 28 maart of maandag 24 april (NIEUW)
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Betaal minder voor groene stroom
t Wil jij besparen op je energiefactuur en tegelijkertijd je steentje bijdragen

aan een beter klimaat? Doe dan mee met de zesde groepsaankoop voor
groene energie van de Provincie Oost-Vlaanderen.

Schrijf je vóór 9 februari in via www.
samengaanwegroener.be. Inschrijven is
gratis en volledig vrijblijvend. Je krijgt
een persoonlijk aanbod met een prijs,
berekend op jouw verbruik. Vind je het
voorstel interessant, dan accepteer je
het aanbod tot en met 21 april. De Provincie regelt de overstap naar je nieuwe
leverancier.
Prijs elektriciteit fors toegenomen
In de eerste helft van 2016 is de jaarlijkse elektriciteitsrekening voor gezinnen in Vlaanderen met maar liefst 286
euro gestegen. Die stijging is te wijten
aan de afschaffing van gratis elektriciteit, de stijging van de bijdrage voor het
energiefonds en de verhoging van het
btw-tarief van 6 naar 21%.
Bovendien heeft maar liefst 63% van de
inwoners van België 1 van de 10 duurste
elektriciteitsproducten in België, slechts
3% heeft het goedkoopste elektriciteitsproduct. Voor aardgasproducten ligt dit
respectievelijk op 44% en 5%. Gelukkig
zijn er in de eerste helft van vorig jaar
460.000 Belgen overgestapt naar een
andere, goedkopere energieleverancier.
Een jaar eerder waren dat er 233.000.

i

Goedkopere energie
Met deze groepsaankoop wil de Provincie Oost-Vlaanderen haar inwoners
helpen bij de overstap naar groene en
scherp geprijsde energie. Door een
grote groep geïnteresseerden samen te
brengen, kan de Provincie een lage prijs
bedingen voor groene elektriciteit en
gas. De leverancier die tijdens de energieveiling op 9 februari de beste prijs
kan bieden, is de winnaar. Hoe meer
deelnemers, hoe groter de korting. Bedrijven, zelfstandigen en verenigingen
met een beperkt verbruik kunnen ook
deelnemen.
Dankzij de vorige groepsaankoop konden meer dan 33.500 Vlaamse gezinnen en bedrijven gemiddeld 218 euro
besparen op hun energiefactuur. Ook
dit jaar is het doel weer zoveel mogelijk
Oost-Vlamingen groene, goedkope
energie aan te bieden.
Jouw gemeente werkt mee
Ook de gemeente Brakel ondersteunt
dit initiatief, en dit al voor de zesde keer
op rij. Wie hulp wil bij zijn inschrijving,
kan terecht bij het gemeenteloket.
Neem zeker je laatste jaarafrekening
mee! Daarin staan immers alle gegevens
die we nodig hebben om jouw inschrijving in orde te brengen.

Gemeenteloket: Milieudienst, Marktplein 1 te Brakel. Van maandag tot vrijdag van 8u30 tot 12u en op woensdag
ook van 16u tot 19u30. n

Gratis infolijn: 0800 76101 (werkdagen van 9 tot 20 uur)
groenestroom@oost-vlaanderen.be
milieu@brakel.be - 055 43 17 60

Milieu 16

Bijzondere
sluitingsdagen
containerpark
Het containerpark zal tijdens de
eindejaarsperiode gesloten zijn
op zaterdag 24 en 31 december
2016.

i

milieu@brakel.be
055 43 17 60

Gebruik je grondwater of heb je een boorput?
t Dan gebruik je een eigen waterwinning en vragen wij je dit te melden aan je drinkwatermaatschappij

FARYS en aan de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). De aanmelding is een wettelijke verplichting. Je kan
dit doen via www.farys.be/aanmelding-eigen-waterwinning.
Waarom je eigen waterwinning melden?
• Als je eigen water gebruikt, loos je in dezelfde riolen als
andere watergebruikers. Daarom moet je ook bijdragen
in de kosten om deze infrastructuur te gebruiken en te
onderhouden. Voor de afvoer van je eigen water via de
gemeentelijke riolen en grachten betaal je aan FARYS
een gemeentelijke vergoeding.
• Omdat daarna je afvalwater wordt gezuiverd in een
rioolwaterzuiveringsstation - dit gebeurt op bovengemeentelijk niveau - moet je een heffing voor waterverontreiniging betalen aan de VMM.
Op basis van je melding kan je bijdrage correct
berekend worden.

Nieuwe tariefstructuur in Vlaanderen: wat betekent dit
voor eigen waterwinners?
Op 1 januari 2016 voerde de Vlaamse regering een
uniforme tariefstructuur in voor alle Vlaamse watermaatschappijen en werd de gemeentelijke vergoeding voor
eigen waterwinners aangepast.
Wat is nieuw?
• We kijken naar het aantal gedomicilieerden op 1
november van het vorige jaar en passen dit aantal toe
vanaf 1 januari.
• Klanten die enkel eigen water gebruiken, betalen een
vastrecht. Op basis van het aantal gedomicilieerden
krijgen ze een korting op het vastrecht. Deze korting
kan nooit groter zijn dan het vastrecht zelf.
• Klanten die gebruik maken van zowel eigen water als
drinkwater, betalen het vastrecht reeds via de drinkwaterfactuur.
• Woningen zonder gedomicilieerden met gebruik van
eigen water, worden voortaan ook gefactureerd.
• Klanten die sociaal gerechtigd zijn, zijn niet langer volledig vrijgesteld voor de gemeentelijke vergoeding. Zij
krijgen wel een korting van 80% op het eindbedrag van
de factuur.
Vragen over je factuur?
Bij je factuur zit een bijlage met meer informatie. Ook de
website is aangepast met de nieuwste informatie (www.
farys.be/eigen-water).
Je kan Farys bovendien elke werkdag bellen tussen 8.00
en 20.00 uur op het nummer 078 35 35 99. Op zaterdag
kan dit van 9.00 uur tot 13 uur. n
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Milieu@brakel.be - 055 43 17 60
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Denkt de kerstman
aan duurzame
geschenken?
t Uitgebreid aanbod PEFC-gelabeld speelgoed

beschikbaar
Het wordt al vroeger donker en we steken de kachel
aan... Het eindejaar komt langzaamaan dichterbij. En het
eindejaar staat synoniem voor geschenkjes! Geschenken
die milieuvriendelijk zijn toch?
Bijna doet de kerstman zijn intrede en legt hij ongetwijfeld iets leuks onder de kersktboom. We zijn ervan
overtuigd dat deze heilige man ook bezorgd is om het
milieu en zal kiezen voor milieuvriendelijke en duurzame
geschenkjes.

Als we willen dat onze bossen blijven bestaan, moeten
we er met z’n allen een verantwoord aankoopgedrag op
nahouden. Het kopen van PEFC-gelabelde producten (in
hout of papier) is een steun aan duurzaam bosbeheer, een
beheer dat een evenwicht nastreeft tussen de ecologische, economische en sociale functies van het bos.
De winkelrekken liggen gevuld met aantrekkelijke
geschenken, maar hun oorsprong is niet altijd even
duurzaam. Wanneer je houten speelgoed of papierwaren
koopt, kijk dan zeker uit naar het PEFC-label op het product of de verpakking.

En je hoeft geen grote zoektocht te doen om deze geschenkjes te vinden: de supermarkten, speelgoedwinkels
en detailzaken liggen er vol van. Denk maar aan houten
speelgoed (bijvoorbeeld van de merken Haba en Heros),
(kleur)potloden van Stabilo en Staedtler, stripverhalen,
puzzels, kalenders, maar natuurlijk ook agenda’s, schriften
en mappen... Als de kerstman het groots ziet, dan zijn
er ook PEFC-gelabelde klimtoestellen, zandbakken en
slaapkamers. Voor elk wat wils dus. Een geschenkje onder
de kerstboom wordt uiteraard ingepakt in PEFC-gelabeld
geschenkpapier.
Nog een leuk weetje: de PEFC-gelabelde producten kunnen met ecocheques gekocht worden...
Het PEFC-label
PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) is het grootste boscertificatiesysteem
ter wereld. Producten met het PEFC-logo garanderen de
herkomst uit verantwoord beheerde bossen. Concreet
betekent dit een bosbeheer dat tegelijk economisch leefbaar, milieuvriendelijk en sociaal gunstig is. In de praktijk
gaat het onder andere om het respecteren van de rechten
van de lokale bevolking, het rekening houden met fauna
en flora en het economisch rendabel maken van het bos.
Bedrijven die PEFC-producten willen verwerken en/of
verhandelen, dienen in het bezit te zijn van een certificaat, het zogenaamde Chain of Custody-certificaat. Een
onafhankelijke auditinstelling ziet strikt toe op de naleving
van de PEFC-criteria.
In België is bijna de helft van de bosoppervlakte PEFCgecertificeerd en bij de publieke bossen in Wallonië loopt
dit getal zelfs op tot 98%. n
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Milieu@brakel.be - 055 43 17 60
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Film in de bib

t In de leeszaal van de bib wordt het af

en toe eens extra donker gemaakt. Op het
grote scherm wordt dan een verfilmd boek
vertoond. Dit jaar gebeurt dat op vrijdag 9
december, om 20u.
Film- en boekliefhebbers kunnen dan genieten van ‘Youth’, de film naar het gelijknamige
boek van auteur/regisseur Paolo Sorrentino.
Het is een kleurrijke prent over twee bejaarde
vrienden – dirigent/componist Frede en
filmregisseur Mick – die een vakantie doorbrengen in een decadent luxe-oord in de
Zwitserse Alpen.
Met acteurs als Michael Caine, Jane Fonda en
Harvey Keitel kan deze film niet stuk!
Gratis maar zeker vooraf reserveren! n

i

en inschrijvingen:
brakel@bibliotheek.be - 055 42 12 45

Vertrouwd bibgezicht
verdwijnt aan de balie
t Met ingang van 1 november is collega Betty Vander Donckt

met pensioen gegaan. Betty werkte sinds 1995 in de bib. Voor
veel mensen die op dinsdag of zaterdag de bib bezochten was
zij een vertrouwde figuur. En ook veel kinderen die met de klas
de bib bezoeken, kennen haar. Wellicht zal ze nog lang in Brakel
soms kinderen tegen hun ouders horen fluisteren ‘dat is die
mevrouw van de bib...’ Betty was een heel aangename collega
en een behulpzame baliemedewerkster. Achter de schermen
verzorgde ze nauwgezet vele taken. Zij zal gemist worden! n

Collectie e-boeken
breidt verder uit
t Sinds het begin

van de zomer waren
de drie e-readers van
de bib bijna constant
uitgeleend.
Gebruikers blijken het
vooral heel handig
te vinden om zo’n
toestel te ontlenen om te gebruiken op reis.
Helaas is het momenteel juridisch nog steeds niet mogelijk om
mensen met een eigen reader te bevoorraden. De enige manier
om e-boeken te ontlenen is dus door een toestel van de bib
mee te nemen en daar een aantal e-boeken op te laten zetten.
De collectie is zopas uitgebreid. Heel wat nieuwe titels kunnen
nu uitgekozen worden.
Zoek in de catalogus op ‘e-boek’ en je kan al even grasduinen.
Het uitproberen waard in elk geval! n
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brakel@bibliotheek.be - 055 42 12 45

DeBib
Bib1919
Allerlei
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Sportelen 2017
t De gemeentelijke seniorenraad organiseert in nauwe samenwerking

met de sportdienst een ruim sportaanbod voor alle Brakelse 55-plussers.
• Deelname aan het Sportelpakket 1 (fietsen, wandelen en/of petanque) is gratis.

Wandelen

(vertrek om 14u : ± 7 km.): 2 maart
(Geutelingenwandeling - café ’t Hoekske
te Elst), 13 april (kerk Opbrakel), 11 mei
(kerk Zegelsem), 8 juni (Zomerwandeling
- kerk Everbeek-Beneden), 14 september
(kerk Michelbeke), 12 oktober
(kerk Parike) en 9 november 2017
(sporthal ‘de Rijdt’).

Fietsen

(vertrek aan sporthal ‘de Rijdt’ om 14u : ±
25 km.): 23 maart, 27 april, 18 mei, 22 juni,
28 september en 26 oktober 2017.

Petanque

op maandag van 14u tot 16u: 3, 10, 24
april - 8, 15, 22, 29 mei - 12, 19, 26 juni - 4,
11, 18, 25 september en 2, 9, 16, 23, 30
oktober 2017 (domein ‘de Rijdtmeersen’)

• Deelname aan het Sportelpakket 2 (BBBTotal Body, gym-omnisport en zwemmen) is betalend (slechts € 25 voor het
totaalpakket voor- of najaar met bovendien tussenkomst door eigen mutualiteit
mogelijk).

BBB-Total Body

op maandag van 13u30 tot 14u30: 9, 16,
30 januari -6 februari - 6, 13, 20, 27 maart
- 24 april - 8, 15 mei - 12, 19 juni - 4, 11,
18, 25 september - 2, 9, 16, 23 oktober - 6,
13, 20, 27 november en 4, 11 december
2017.

Gym-omnisport

op dinsdag van 13u30 tot 14u30: 10, 17,
31 januari - 7, 14 februari - 7, 14, 21, 28
maart - 18 april - 2, 9, 16, 23 mei - 6, 13, 20
juni - 5, 12, 19, 26 september - 3, 10, 17,
24 oktober - 7, 14, 21, 28 november en 5,
12 december 2017.
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Zwemmen

op maandag van 16u tot 17u: 6, 13, 20
februari - 6, 13, 20, 27 maart - 3, 10, 24
april - 8, 15, 22, 29 mei - 12, 19 juni.

Seniorensportdag

dinsdag 19 september 2016 (Organisatie
Interlocale Vereniging Burensportdienst
Vlaamse Ardennen).

Brakelse Sporteldag
vrijdag 23 juni 2016.

Verdere informatie zal binnenkort terug
te vinden zijn op de gemeentelijke
website (www.brakel.be > vrije tijd en
toerisme > sport).
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kimberley.vanlierde@brakel.be
055 43 17 64
sportdienst@brakel.be - 055 42 31 98

Lessenreeksen voorjaar 2017
(januari tot en met juni)

Gemeentelijke sporthal de Rijdt

Sportkampen
krokus- en
paasvakantie 2017
t Op de startpagina van de gemeentelijke
website (www.brakel.be) zal vanaf zaterdag
14 januari 2017 om 9u een link om in te
schrijven terug te vinden zijn voor de sportkampen van de krokus- en paasvakantie.
• Krokusvakantie: van maandag 27 februari
t.e.m. vrijdag 4 maart 2017: kleutersportkamp (3-5 jaar) en zwem-omnisportkamp
(6-12 jaar)
• Paasvakantie 1: van maandag 3 april t.e.m.
vrijdag 7 april 2017: kleutersportkamp (3-5
jaar), dans-omnisportkamp (6-12 jaar) en
paardensportkamp (8-14 jaar)
• Paasvakantie 2: van maandag 10 april
t.e.m. vrijdag 14 april 2017: kleutersportkamp
(3-5 jaar), voetbal-omnisportkamp (6-12 jaar).

Vanaf zaterdag 7 januari 2017 (9u) zal op de homepagina van de
gemeentelijke website (www.brakel.be) een link om in te schrijven terug te vinden zijn voor de volgende lessenreeksen:
• kleuterturnen: 15-lessenreeks die start op zaterdag 11 februari
van 9u30 tot 10u30 (3-4 jaar) en van 10u30 tot 11u30 (4-5 jaar)
• multimove: 15-lessenreeks die start op maandag 23 januari van
17u tot 18u (4-6 jaar) en van 18u
tot 19u (6-8 jaar)
• dans & expressie: 10-lessenreeks die start op woensdag 8
februari van 17u tot 18u (6-8 jaar)
• muurklimmen: vanaf 7 jaar: 10-lessenreeks die
- start op maandag 6 februari (gevorderden van 17u tot 18u)
- start op donderdag 9 februari (beginners van 17u tot 18u en
experts van 18u tot 19u)
• spinning reeks 1: 10-lessenreeks die start op maandag 6 maart
en/of woensdag 8 maart van 20u tot 21u (beginners & gevorderden)
Meer informatie zal binnenkort terug te vinden zijn op de
gemeentelijke website (www.brakel.be > vrije tijd en toerisme >
sport).
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Uiteraard worden de kinderen 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 zaterdag 21
januari 2017.
Verdere informatie is terug te vinden op de
gemeentelijke website (www.brakel.be >
vrije tijd en toerisme > sport). n
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ben.devlieger@brakel.be - 055 42 31 98
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ben.devlieger@brakel.be - 055 42 31 98

Lessenreeksen zwembad
‘Poseidon’ 2017
t • Aquagym: vanaf 16 jaar, start op donderdag 12 januari

2017 en donderdag 30 maart 2017: van 21u tot 21u45
• Zwemlessen: voor alle leeftijden wekelijks op maandag,
dinsdag en/of donderdag met start in de maanden januari
en maart 2017:
- watergewenning en leren zwemmen, gaan door op resp.
maandag 9, dinsdag 10 en donderdag 12 januari en maandag 27, dinsdag 28 en donderdag 30 maart: 17u tot 17u30
of van 17u30 tot 18u
- vervolmaking kinderen, start op dinsdag 10 januari en
dinsdag 28 maart: 17u tot 18u
- leren zwemmen volwassenen, start op maandag 9 januari
en maandag 27 maart: 18u tot 19u
Meer informatie zal binnenkort terug te vinden zijn op de
gemeentelijke website (www.brakel.be>vrije tijd en
toerisme>sport>gemeentelijk zwembad). n
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zwembad.poseidon@skynet.be - 055 42 46 48
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VRIJDAG

Maart

t Op vrijdag 17 maart 2017 organiseert de sportraad in samenwerking met de gemeentelijke sportdienst voor de dertiende
keer een sportquiz met voorname gasten uit het voetbalmilieu.
De deelnemers (groepjes van max. 4 personen) kunnen inschrijven vanaf 16 januari 2017. Opgelet de plaatsen zijn beperkt,
maximaal 60 ploegen toegelaten !
Deelnameprijs = 15,00 euro per ploeg.
Meer formatie is terug te vinden op de gemeentelijke website
(www.brakel.be > vrije tijd en toerisme > sport). n

i

Lessenreeks
BBB-Fitness
(vanaf 16 jaar)

t Vanaf zaterdag 17 december 2016

(9u) zal op de homepagina van de
gemeentelijke website (www.brakel.
be) een link om in te schrijven terug te
vinden zijn voor:
BBB-Fitness: 20-lessenreeks die start op
woensdag 11 januari van 20u45 tot 21u45
(vanaf 16 jaar).
BBB staat voor buik, billen en benen. Voor
veel mensen vormen dit de specifieke
probleemgebieden als het gaat om vetverbranding en spierversteviging.
BBB is dan ook een spierverstevigende en
houdingsverbeterende lesvorm. Er wordt
gewerkt op het ritme van muziek, zonder
dat er gesprongen wordt. Het is immers
geen les die specifiek gericht is op het
verbeteren van de conditie.
Voor wie is BBB geschikt?
In principe voor iedereen, mannen en
vrouwen van alle leeftijden. Het is goed
voor de spierstevigheid, het krachtuithoudingsvermogen en het verbeteren en
voorkomen van cellulitus. n
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wim.dewael@brakel.be - 055 42 31 98
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ben.devlieger@brakel.be
055 42 31 98

60

Het echtpaar Gilbert en Jeaninne
De Nooze - Petrus

60

Het echtpaar Charles en Livette
Vanheuverzwyn - De Clercq

50

Het echtpaar André en Brigitta
Lucas - De Vos

50

Het echtpaar Gilbert en Jacqueline
De Cubber - Goderis

50

Het echtpaar Christiaan en Gilberte
De Meyer - Van De Perre

50

Het echtpaar Daniël en Iliana
De Cubber - Vander Stichelen

Jubilea 23

t Kruis het probleem aan, geef de juiste plaats,

ev. straat en huisnr. aan.

Wedstrijdvraag

Geef de naam van deze Brakelse reuzin.

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):

Verstuur je antwoord voor 28 februari 2017 naar
Toerisme Brakel, Marktplein 1 - toerisme@brakel.be
en win misschien een prachtige prijs.
Winnaar vorige wedstrijdvraag :
Verleyen Michel - Hollebeekstraat 63, 9661 Brakel
(Het juiste antwoord was “Yvan De Vos”.)

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

BIJZONDERE SLUITINGSDAGEN VAN HET CONTAINERPARK:

zaterdag 24 december 2016
zaterdag 31 december 2016

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

Ik heb de volgende melding:

