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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
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      De gemeenteraadsleden
Peter bauters - Sint-Apolloniastraat 29 A - 055 42 64 68 - CD&V
marc de Pessemier - Twaalfbunderstraat 31 - 0494 05 69 74 - 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 Open Vld
Christine d’Haeyer - Geraardsbergsestraat 84 - 055 42 27 67 - CD&V
Veronique lenvain - Geraardsbergsestraat 79 - 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 - Kasteelstraat 82  - 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

       De OCMW-raadsleden
oCmW - marktplein 26, 9660 brakel

andré flamand - Leinstraat 112 
0475 42 45 49 - Open Vld
marie-rose de meyer - Vierschaar 21 bus 0101 
055 42 52 03 - sp.a
jan Haegeman - Langakkerstraat 3 
0477 51 19 14 - 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 
0498 30 94 14 - 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

milieu
Sandy Casieris - Milieuambtenaar - sandy.casieris@brakel.be
Jonathan Verspeeten - Adm. medewerker 
055 43 17 60 - jonathan.verspeeten@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
Debby De Pessemier - Adm. medewerker 
055 75 57 77 - 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
Lien Decock - Financieel deskundige 
lien.decock@brakel.be
Christiane ’t Kint - 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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     De OCMW administratie

openingsuren
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).

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

secretariaat
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

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

sociale dienst
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
Klaartje Buyens - Maatsch. werkster 
055 43 15 07 - klaartje.buyens@ocmwbrakel.be

woonzorgcentrum - Kortverblijf “najaarszon”
Linda Lemaitre - Directeur
055 43 27 90 - linda.lemaitre@najaarszon.be
Sabine Baguet - Hoofdverpleegster 
055 43 27 00 - sabine.baguet@najaarszon.be

     Politie Brakel

Jagersstraat 29 - 9660 Brakel
T. 055 42 60 00 - F. 055 43 16 58 of 59
info@pzbrakel.be
dringende gevallen 101

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

     Brandweer Brakel

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

     Gemeentelijk Onderwijs 

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

Gemeentelijke Basisschool
Steeenweg 93 - 9661 Brakel - 055 42 30 94

Gemeentelijke Kleuterschool
Muiterij 3 - 9660 Brakel - 055 42 53 20

     Buitenschoolse kinderopvang

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

     Openbare Bibliotheek

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

OCMWBRAKELOCMW BRAKEL

Zone Vlaamse Ardennen 

Brakel

 BRANDWEER 
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     Gemeentelijk Containerpark

Industrielaan - 9660 Brakel - T. 055 42 69 46 - containerpark@brakel.be

openingsuren zomermaanden 
(van 1 april t.e.m. 30 september)

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.

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

    

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

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.

    

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

openingsuren van de sporthal:

openingsuren zomermaanden (mei - augustus)
Maandag tot vrijdag van 9 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.

    

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 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.

    

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.

    

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 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!)

     Gemeentelijk Zwembad Poseidon

     Gemeentelijke Sporthal “De Rijdt” - Sportdienst Brakel
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Zo ziek als een hond?  
Liever niet!
t Griep is een zeer besmettelijke ziekte die elke winter opnieuw opduikt. Gemiddeld krijgt ongeveer 1 op 10 
mensen griep. Meestal genees je vanzelf na enkele dagen, maar bij sommige mensen kan griep ernstige 
gevolgen hebben. Vaccinatie is de enige manier om je tegen griep en vooral de gevolgen ervan te beschermen.

LAAT JE TIJDIG VACCINEREN TEGEN SEIZOENSGRIEP
Griepvaccinatie: ook voor jou belangrijk?
Voor mensen met gezondheidsproblemen zoals diabetes of een ziekte voor longen, hart, lever of nieren is het belang-
rijk om extra waakzaam te zijn voor de griep. Ook voor 65-plussers wordt vaccinatie sterk aangeraden. Veel 65-plussers 
die zich gezond en fit voelen denken dat griepvaccinatie voor hen niet nodig is, maat niets is minder waar. Omdat de 
natuurlijke weerstand afneemt met de leeftijd is griepvaccinatie voor iedereen ouder dan 65 jaar zeer belangrijk. Wie in 
nauw contact leeft met mensen uit deze risicogroepen, doet er goed aan zich te laten vaccineren. Ook als je beroeps-
halve voor risicogroepen zorgt, bijvoorbeeld in een ziekenhuis, woonzorgcentrum of als thuisverpleegkundige, kan een 
vaccinatie jou en de mensen voor wie je zorgt tegen de griep beschermen.

Griepvaccin wordt terugbetaald aan risicogroepen
De ideale vaccinatieperiode ligt tussen half oktober en half november. Met een voorschrift van de huisarts kan je bij de  
apotheker een vaccin kopen. Bewaar het vaccin in de koelkast, anders wordt het waardeloos. Ga naar je huisarts om je 
te laten vaccineren. Het griepvaccin kost maximaal tien euro, maar wordt voor de helft terugbetaald aan mensen uit de 
risicogroepen. Sommige mutualiteiten betalen het zelfs volledig terug.

Toch griep?
Bij heel wat mensen leven misvattingen over griepvaccinatie. Het is een veel gehoorde uitspraak dat het vaccin griep  
veroorzaakt. 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. Als je kort na de inenting toch ziek wordt, kan het zijn dat je 
kort voor of na de inspuiting besmet werd. Het griepvaccin werkt pas na 
twee weken en helpt alleen tegen de “echte” griep, veroorzaakt 
door het influenzavirus. Het heeft helemaal geen invloed op 
het al dan niet krijgen van een gewone verkoudheid of 
een bronchitis. Een griepvaccinatie sluit niet 
volledig uit dat je griep kan krijgen, maar de 
kans op griep is aanzienlijk kleiner en ook de 
kans op complicaties neemt drastisch af.
behoor je tot de doelgroep, vraag dan 
zeker raad bij je huisarts of apotheker. n

i   www.griepvaccinatie.be en www.influenza.be.
www.                .be



Beste BrakelaarNaar analogie met vele lokale besturen in Vlaanderen wenst de 

gemeente Brakel, met haar inwoners, op het nieuwe jaar te klinken. 

Dit op zondag 6 januari 2013 in de gemeentelijke sporthal “De 

Rijdt” tussen 11 en 13 uur. Kom samen met familie, buren en vrien-

den en klink met ons op het nieuwe jaar!i   toerisme@brakel.be - tel. 055 43 17 63 IEDEREEN IS WELKOM!

BRAKEL NODIGT DE BEVOLKING UIT OP EEN NIEUWJAARSRECEPTIE

Kerstmarkt 
15 december 2012 van 17 tot 23u. - Markt Brakel

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, 
kerst-schminck , kersthuisje, orkest, animatie en workshops verzorgd door 
diverse standhouders,... Kortom, animatie voor iedereen en gezellig snuiste-
ren in de aanwezige stands (voorlopige lijst): Immo Gowy, Juwelen Mabani, 
De pedaalvrienden, Jeugdhuis Alfa, Revolutionation vzw, Bunny Events, Open 
VLD Everbeek, De hengelbengels, Fanfare Vrije Kunstkring, Brakelse witvis vis-
sers, Tafeltennisclub ‘De Rijdt’, Koninklijke Harmonie De Eendracht, 
FC Kruisstraat Brakel, De Spoorwegpuffers, Badmintonclub De Scheefsmijters, 
Bella Dinia, Restaurant Marjon, Fighting Academy,…

Kandidaat standhouders kunnen zich melden via de inschrijvingsbundel 
2012. Deze bundel is samen met het inschrijvingsformulier terug te vinden op 
de gemeentelijke website www.brakel.be

Het gemeentebestuur van Brakel stelt de tentjes gratis ter beschikking.
Snel zijn is echter de boodschap!  n

i   toerisme@brakel.be - tel. 055 43 17 63
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DONDERDAG

22
november

Film in de bib
t In het jaarprogramma kondigden we voor december een film 
uit Cyprus aan. We proberen immers altijd te zoeken in het land 
dat op dat moment voorzitter van de Europese Unie is. Het blijkt 
echter niet mogelijk om een geschikte ondertitelde film te  
vinden... Vermits momenteel het Griekse deel van Cyprus het 
voorzitterschap in handen heeft,  besloten we voor een Griekse 
film te gaan die zich dan nog voor een groot deel in Turkije 
afspeelt... Het wordt ‘‘A Touch of Spice’ =  
‘Politiki Kouzina’, een film die een  gigan-
tische hit in Griekenland werd.  Het is een 
wondermooie, nostalgische vertelling 
over eten, liefde en leven, en hoe over dat 
laatste altijd weer beslist wordt boven onze 
hoofden. Bitterzoet, net als kaneel. Gratis 
toegang maar zeker vooraf inschrijven, het 
aantal plaatsen is beperkt. Aanvang: 20 uur. 
n

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

VRIJDAG

14
december

Voor een prikje naar 
de Antwerpse 
Boekenbeurs!
t De vorige jaren trokken we met de bib 
telkens op 2 november naar de boeken-
beurs. Voor veel mensen was dat een 
werkdag. Daarom besloten we dit jaar te 

kiezen voor een zaterdag.  Op 10 november, om 9 uur , zal een bus 
naar Antwerpen vertrekken op het marktplein van Brakel. Bibliothe-
ken Vlaamse Ardennen bieden deze trip aan voor de gunstprijs van 5 
euro. In dit bedrag zit zowel de toegangsprijs als het vervoer. We zijn 

rond 17.15 uur terug op het marktplein. Graag vooraf 
reserveren en betalen in de bib. n

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

ZATERDAG

10
november

     Twee 
topmuzikanten 
te gast in de bib
t Op donderdag 22 november zetten we 
de 20ste eeuwse muziek uit Oost-Europa 
in de kijker. 

Twee uitmuntende en gerenommeerde 
muzikanten verzorgen dan een concert om 
20.15 uur: niemand minder dan cellist 
Jan Sciffer en pianist (en streekgenoot) 
Hans Ryckelynck.  
om 19 uur is er een inleidende voordracht 
op de vertelzolder. 

Jan Sciffer won talrijke prijzen als student. 
Hij speelde reeds bij bekende ensembles 
en orkesten en is momenteel cellist bij het 
vermaarde Spiegel Strijkkwartet. 
Jan Sciffer doceert aan de Franse afdeling 
van het Brusselse Conservatorium.

Hans Ryckelynck behoort tot de top van de 
Belgische pianisten. Hij studeerde o.m.  bij 
Johan Duijck aan het KMC van Gent en in 
Parijs bij Abdel Rahman El Bacha. Hij is 
laureaat van diverse concours en treedt 
geregeld op als solist en in duo met Yuki 
Hori in diverse landen van Europa en in 
Japan.

De musici zullen werk voor cello en piano 
van Janacek, Prokofiev, Martinu en Sjostako-
vitch uitvoeren. de toegang is gratis.  n

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

20 uur



Ook jouw taxussnoeisel kan 
de hoop vergroten!
t Zopas werden de resultaten van de campagne “Vergroot de 
Hoop” bekend. Vergroot de Hoop zamelt elk jaar taxussnoeisel in, 
dat de grondstof bevat voor chemotherapieën. Hoe groter de hoop 
taxussnoeisel, hoe groter de hoop van vele kankerpatiënten die voor 
hun genezing afhankelijk zijn van chemotherapie.
De inzameling van het snoeisel gebeurde door de gemeenten, die daarvoor hun containerparken ter beschikking 
stelden en logistiek ondersteund werden door hun intercommunales. Onze gemeente was een van de 268 Vlaamse 
gemeenten die aan de actie deelnamen. En het resultaat mag gezien worden. De inwoners van Brakel brachten niet 
minder dan 14,85 m3 naar het containerpark. In het totaal werd er in Vlaanderen 6.400 m3 taxussnoeisel ingezameld. 
Dat is een absoluut record. De “recordvangst” laat toe om 6.400 chemotherapieën te produceren.
Bovendien legt de oprichter en organisator van Vergroot de Hoop Bart Van Hulle, die zelf boomkweker is, 50 euro per 
m3 op die hoop. De totaalsom die Van Hulle B&C op tafel legt, bedraagt 320.000 euro en ook dat is een record.
De betaling gebeurt gemeente per gemeente. Elke gemeente kan vrijelijk beslissen waar dat geld naartoe gaat, op 
voorwaarde natuurlijk dat het de kankerbestrijding ten goede komt. De gemeente Brakel mocht hiervoor 742,73 euro 
in ontvangst nemen en heeft beslist het geld integraal te schenken aan het Kinderkankerfonds.
De gemeente dankt al haar inwoners en al degenen die zich de voorbije maanden uitgesloofd hebben om de hoop te 
vergroten van vele kankerpatiënten..  n

i  sandy.casieris@brakel.be - 055 43 17 60

Verhoogde tussenkomst voor sociale dakisolatieprojecten
t Kwetsbare gezinnen huren vaak noodge-
dwongen een energieverslindende woning op 
de private markt. Hoewel investeren in  
dakisolatie de energiefactuur kan drukken, ligt 
het voor de huurders niet voor de hand om dat 
te doen. Ook de huisbaas zelf blijkt vaak niet te 
isoleren omdat hij er weinig belang bij heeft, 
gezien hij zelf de energiefactuur niet betaalt. 

Vanaf 2012 maakt de Vlaamse regering een budget 
vrij om jaarlijks bij kwetsbare huurders 3.000 daken 
van slecht geïsoleerde huurwoningen te helpen 

isoleren. De premie bedraagt maximum 23 euro per m2 en is geldig voor dakisolatie of zoldervloerisolatie. 
Alle woningen en wooneenheden van de private huurmarkt die verhuurd worden aan kwetsbare huurders 
(beschermde afnemers, mensen die door het OCMW sociaal of financieel begeleid worden, mensen met aardgasbudget-
meter…) komen in aanmerking. Voor Brakel worden de sociale dakisolatieprojecten uitgevoerd door de vzw Goed Wonen 
die ook de gratis energiescans uitvoert. Vzw Goed Wonen voert zelf de dakisolatie uit en zorgt ook voor de volledige 
begeleiding van het project. 
Ben je huurder of eigenaar van een dergelijke woning en heb je interesse in dakisolatie, neem dan contact op met de vzw 
Goed Wonen, Etikhovestraat 5 te Maardedal (0477/98.03.14 of wouter.stockman@goed-wonen.be)  n

i  sandy.casieris@brakel.be - 055 43 17 60
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www.stookslim.be

Zag u maar elk gevaar.
Stook enkel droog en onbehandeld hout.

Zwerfvuil
t Het is toch zo gemakkelijk… Even het raampje van de auto openen om je sigaretten-
peuk, drankblikje of bananenschil weg te gooien. Het gaat vaak om kleine hoeveelheden, 
maar vele kleintjes zorgen voor een grote hoop vuil waardoor onze straten minder mooi 
ogen. Zwerfvuil is niet alleen ergerlijk voor de mensen in de buurt. Het beschadigt ook 
het milieu en is gevaarlijk voor dieren en spelende kinderen. Wist je trouwens dat het ja-
ren duurt vooraleer zwerfvuil uit het milieu verdwijnt? Een sigarettenpeuk doet er gemid-
deld 2 jaar over, een plastic fles 5 jaar en een stuk kauwgom is pas na 20 jaar verdwenen. 
Dus respecteer je medemens en de natuur en gooi klokhuizen, blikjes, papiertjes… in de 
vuilnisbak. Want geef toe, het is toch veel leuker wonen in een buurt zonder rotzooi op 
de grond?  n

i   sandy.casieris@brakel.be - 055 43 17 60

 

Stook slim !
t Eigen haard is goud waard. Maar als je die open haard, inbouwhaard of houtkachel verkeerd gebruikt, 
loopt je gezondheid gevaar. Speel op veilig en stook slim!

In een open haard, een inbouwhaard of een houtka-
chel mag je uitsluitend droog en onbehandeld hout 
verbranden. Meer niet. Wie vezelplaat, triplex, geverfd 
hout, krantenpapier, plastic of ander afval verbrandt, 
zet zijn gezondheid op het spel en bezorgt de buren 
heel wat geurhinder. Voor het verwerken van al deze 
afvalstoffen bestaan veilige, milieuvriendelijke alterna-
tieven, zoals de selectieve huis-aan-huisinzamelingen 
of het containerpark.

Zo stook je gezond:
Droog en onbehandeld hout dat volledig verbrandt, 
produceert nauwelijks ongezonde stoffen. In de han-
del is uitstekend brandhout te koop dat kunstmatig of 
in openlucht is gedroogd. Vers hout laat je minstens 
één en liefst twee jaar onder een afdak drogen. Als je 
dikke stronken klieft, verliest het hout sneller vocht.
Heel belangrijk is ook een voldoende hoge schoor-
steen die goed trekt. Als je regelmatig hout stookt, laat 
je schoorsteen dan minstens één keer per jaar door 
een vakman vegen. Dat het verbranden van gedroog-
de aardappelschillen hetzelfde effect zou hebben, is 
een fabeltje.
De ene kachel is de andere niet. Volg daarom steeds de 
aanbevelingen van de fabrikant en pas in elk geval de 
volgende tips toe:
• Steek de kachel aan met aanmaakhout of natuurlijke 
aanmaakblokjes. Gebruik geen krantenpapier, brand-
spiritus of paraffineblokjes.

• Laat het vuur vanzelf doven. Sluit de luchttoevoer niet 
af. Zo voorkom je onvolledige verbranding en onge-
zonde stoffen.
• Let op de kleur van de rook. Witte of nauwelijks zicht-
bare rook wijst op een goede verbranding. Donkere 
rook is een alarmsignaal.
• Bewaar de as in een onbrandbare, gesloten bak. Geef 
dit afval mee met het huisvuil.
• Stook liever niet op mistige, windstille dagen of bij 
een temperatuurinversie, wanneer de onderste lucht-
lagen kouder zijn dan de bovenste. De rook wordt dan 
slecht verdund.
• Zorg altijd voor voldoende verse lucht en wees ex-
tra waakzaam wanneer het KMI waarschuwt voor CO-
vergiftiging.  n

i   sandy.casieris@brakel.be - 055 43 17 60 
of op de website www.stookslim.be.
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Verkozenen 14 okt

Peter Bauters
St.-Apolloniastraat 29A
CD&V

Christine De Groote - D’Haeyer
Geraardsbergsestraat 84
CD&V

Bart Morreels
Driehoekstraat 11
CD&V

Lieven Bauwens
Tenbossestraat 52
NVA

Marijn Devalck
Bleinstraat 4
Open VLD

Noël Morreels
Driehoekstraat 50
CD&V

Yirka Beeckman
Fayte 53A
NVA

Stefaan Devleeschouwer
Oudenaardsestraat 99
Open VLD

Marcel Saeytijdt
Nederstenkouter 19
Open VLD

Lien Braeckman
Neerstraat 26
partij : CD&V

André Flamand
Leinstraat 122
Open VLD

Johan Thomas
Stationsplein 9
sp.a
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Hedwin De Clercq
Leinstraat 78
sp.a

Marleen Gyselinck
Steenpaal 4
Open VLD

Marcel Van Snick
Reepstsraat 15
Open VLD

Alexander De Croo
Lepelstraat 45
Open VLD

Jan Haegeman
Langakker 3
NVA

Peter Vanderstuyf
Elverenberg 11
Open VLD

Herman De Croo
Lepelstraat 57
Open VLD

Sabine Hoeckman
St. Apolloniaplein 7
Open VLD

Mirella Verbeurgt-Limpens
Voorpad 1
sp.a

Pascal Machtelinckx
Watermolenstraat 100
Open VLD

Kris Wattez
Bospad 1
CD&V 

ober 2012
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BWinterseizoen 2012-2013 in 
voorbereiding

t Brakel heeft een goede reputatie inzake 
gladheidsbestrijding. Dit komt echter niet 
zomaar uit de lucht gevallen.Jaarlijks zitten in 
de loop van de maand oktober de verschil-
lende diensten samen om op basis van de 
ervaringen van o.a. het voorbije jaar het 
regieboek voor het komende jaar op te stellen.
Het uitgangspunt is dat alle gemeentelijke 
wegen bij een strooibeurt onder handen 
worden genomen. Gelet op het gegeven dat 
de ploegen niet overal op hetzelfde moment 
kunnen zijn, wordt eerst gestart met het onder 
handen nemen van de prioritaire punten (o.a. 
die wegen die gebruikt worden door De Lijn, 
langsheen scholen en rusthuizen en tenslotte 

een lijst met de meest gebruikte hellingen). 
Dit wordt ook specifiek gecommuniceerd 
naar de scholen en de rusthuizen, opdat zij 
dit verder kunnen verspreiden.
Teneinde de weersontwikkelingen beter te 
kunnen inschatten, wordt ook gebruik 
gemaakt van een Internet-toepassing. Bij een 
algemene oproep kunnen in totaal 9 ploegen 
uitrijden (1 vrachtwagen en 2 tractoren van de 
gemeente en 6 tractoren van landbouwers die 
in opdracht van de gemeente strooien). Indien 
de sneeuwval te hevig is, wordt overgescha-
keld op het ruimen van sneeuw. n

i   rut.vanderstraeten@brakel.be
 055 43 17 59

Ruimen grachten van start
t Jaarlijks worden in Brakel tussen de maanden november 
en april langsgrachten geruimd. Direct na het klaarleggen 
van de 8 gemeentelijke kerkhoven met het oog op 
1-november, starten drie ploegen (van twee medewerkers) 
met het ruimen van langsgrachten.
Een eerste ploeg “loopt voor” op de grachtenmachines 
en snoeit mogelijke hinderlijke planten in en rond de 
langsgrachten. Hierop volgt de “grachtenblazer” die waar 
mogelijk de specie uit de langsgrachten op het nabij 
gelegen land blaast. Op vele plaatsen is dit natuurlijk niet 
mogelijk; dit gelet op de aanwezigheid van bijvoorbeeld 
woningen, afsluitingen, ...
Daar waar dit het geval is, komt één van de mini-gravers 
langs. Samen met het ruimen van langsgrachten, worden 
ook o.a. verkeersborden vernieuwd, bestaande buizen in grachten gecontroleerd, (sluik)afval verwijderd, grachten in 
nabijgelegen velden geruimd,...
Gelet op het groot aantal kilometer grachten in onze gemeente, slagen wij erin om in één “grachtenseizoen” (novem-
ber - april) bij benadering de helft van alle grachten onder handen te nemen. Nadat vorig seizoen Zegelsem, Elst, 
Michelbeke, Oudenhove en een deel van Nederbrakel onder handen werd genomen, is het nu opnieuw de beurt aan 
Parike, Everbeek (Boven en Beneden), Opbrakel en een deel van Nederbrakel. n

i   rut.vanderstraeten@brakel.be - 055 43 17 59
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BSeniorenweek
In het kader van de veertiendaagse van de senioren organiseert de Seniorenraad voor de tiende keer, in de 
tweede helft van november 2012, volgende activiteiten:

VOOR DE INWONERS VAN DE RUSTOORDEN

Muziek & zang door Johan Linthout en Christa Chevalier

VOOR ALLE SENIOREN VAN BRAKEL

Gezellige namiddag in het feestcomplex Europa
Na een succesvol jaar met fiets- en wandeltochten, petanque, turnen, aerobic,… sluiten we de  
veertiendaagse af met een gezellige namiddag in het feestcomplex Europa, Steenweg 18, Parike. 
Zoals de vorige jaren zal Big Boss Dany op zijn gekende manier muziek, zang en dans brengen uit 
vroegere jaren. Nostalgie gegarandeerd! Tijdens de pauze wordt je gratis een lekkere kop koffie en 
mattentaart aangeboden door de Seniorenraad. We verwachten je talrijk, nog talrijker dan vorige jaren.

Gelieve in te schrijven met onderstaande strook vóór 9 NOVEMBER 2012.
Je kan het strookje terugbezorgen aan Kimberley Vanlierde (toeristische dienst) of aan de voorzitter van uw 
gepensioneerdenbond of aan het dagelijks bestuur van de seniorenraad:

Schepen Marleen Gyselinck Steenpaal 4 - Brakel 055 42 60 22
De Potter Herman Wallekouter 2 - Brakel 055 42 28 63
Eeckhout Albert Opbrakelsestraat 39 - Brakel 055 42 35 73
De Groote Marnix Neerstraat 2 - Brakel 055 42 27 67
Roman Jeanine Gentsestraat 50 - Brakel 055 42 41 75
Van der Meeren Carlos Steneplein 14 - Brakel 055 42 11 74
Van Wijmeersch Raf Bijstierstraat 2 - Brakel 0498 06 48 44

INSCHRIJVINGSSTROOK
NAAM

ADRES

Zal deelnemen op vrijdag 16 november 2012 om 14 uur aan de animatienamiddag in het feestcomplex Europa, 

met                   personen. 

van 14.30u.

DINSDAG

13
november

van 14.30u.

DONDERDAG

15
november

om 14 uur

VRIJDAG

16
november

van 14.30u.

DONDERDAG

22
november

rusthuis najaarszon rusthuis Sint-franciscustehuis ‘t neerhof
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BFilmvoorstelling “Ten Huize Goetgebuer”
t Nevele 1930.

Op de hoeve van de kinderen Goetgebuer wordt er hard gewerkt en gaat het leven zijn dagdagelijkse gangetje. 
Aan dat alles komt een eind wanneer tante Zeunia beseft dat haar dagen geteld zijn en ze, vooraleer ze sterft, haar 
nichtje uit Parijs nog eens wil zien. De drie ongetrouwde broers en hun zus begrijpen niet waarom hun tante, de 
dochter van hun overleden zus die in Parijs woonde, na meer dan tien jaar nog eens wil ontmoeten. Cordula vreest 
dat tante haar fortuin volledig aan haar nichtje zal wegschenken. De drie broers denken dat het allemaal wel niet 
zo’n vaart zal lopen en zien de komst van hun nichtje wel zitten. Leontine blijkt bij haar aankomst een knappe jon-
gedame te zijn geworden. Binnen de kortste keren brengt ze haar drie nonkels het hoofd op hol en dat tot grote 
ergernis van haar tante Cordula. De filmvoorstelling “Ten Huize Goetgebuer” is de ontbrekende schakel van de 
5-delige serie die ons door DK entertainment werd gebracht. 
Deze zal doorgaan in de polyvalente zaal van sporthal “de rijdt”, op donderdag 6 december 2012 om 14 uur. 
De toegangsprijs bedraagt 5 euro. Er is voldoende parkeerruimte. Ook de belbus kan worden ingezet, als je hem 
maar tijdig aanvraagt. kaarten kunnen bekomen worden tijdens onze seniorennamiddag in zaal europa te 
Parike, op vrijdag 16 november 2012 of bij de seniorenverenigingen van brakel of op de toeristische dienst, 
marktplein 1 te brakel.  n

Oproep vrijwilligers 11.11.11 actie
op zaterdag 10 november 2012 gaat onze jaarlijkse inzamelactie voor 11.11.11 door in Brakel. Alle helpende handen zijn 
welkom! Daarna is er een gezellig samenzijn in zaal “Cordenuit” in Everbeek-Beneden met een warme maaltijd.
Wil jij één van deze helpende handen zijn? inschrijven kan bij Kimberley Vanlierde (toeristische dienst) 055 43 17 64 - 
adviesraden@brakel.be of bij Leon Christiaens, Neerstraat 22 Brakel - 055 42 47 62 - christiaens.leon@skynet.be

i   & inschrijven kan bij Kimberley Vanlierde - 055 43 17 64 - adviesraden@brakel.be 
        of bij Leon Christiaens, Neerstraat 22 Brakel - 055 42 47 62 - christiaens.leon@skynet.be
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Nieuws 
uit de gemeenteraad

Op de gemeenteraad 
dd. 06.08.2012 en dd. 10.09.2012 
werd o.a. goedgekeurd: 
het schilderen van de dakgoten van 
de muziekschool te ex-Opbrakel, 
de aankoop van een mobiel digitaal 
touchscreen voor het gemeentelijk 
onderwijs, de aankoop van een 
lichte bestelwagen, het betalen van 
een investeringssubsidie met het 
oog op het aanleggen van twee 
kunstgrasvelden, het asfalteren 
van Terwalle en Muizeveld 
en een bestek met het oog op 
het uitwerken van aan totaalproject
voor het gemeentelijk recreatiedomein 
“De Rijdtmeersen”.

i   rut.vanderstraeten@brakel.be - 055 43 17 59

Kandidaten adviesraden gezocht.
t Als gevolg van de lokale verkiezingen van 
14 oktober 2012 dienen ook de gemeentelijke 
adviesraden te worden vernieuwd.

De gemeentelijke adviesraden zijn de sportraad, de jeugd-
raad, de culturele raad, de milieuraad, de 
seniorenraad, de middenstandsraad en de gemeentelijke 
commissie voor ruimtelijke ordening.
Op de gemeentelijke website www.brakel.be - verenigingen - 
adviesraden kan je een pak informatie vinden betreffende de 
werking van deze adviesraden. 
Binnenkort zal ook nog een meer gedetailleerde 
oproep tot kandidaatstelling gebeuren. n
 

i
jeugdraad, Seniorenraad, middenstandsraad
Kimberley Vanlierde
adviesraden@brakel.be - 055 43 17 64
Sportraad
Wim De Wael
wim.dewael@brakel.be - 055 42 31 98
Culturele raad
Gary De Nooze
toerisme@brakel.be - 055 43 17 63
milieuraad
Sandy Casieris
milieu@brakel.be - 055 43 17 60
Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening
Ann Vandecatseye
stedenbouw@brakel.be - 055 43 17 58



Lessenreeksen voorjaar 2013
(januari tot en met mei)

 

t De gemeentelijke sportdienst organiseert heel wat gevarieerde lessenreeksen tijdens het voor-

jaar van 2013. De lessenreeksen starten in januari, in de loop van de maand december verschijnt 

onze promoflyer waar alle informatie op terug te vinden zal zijn. Het inschrijven gebeurt in de 

gemeentelijke sporthal/zwembad.  

Lessenreeksen gemeentelijke sporthal ‘de Rijdt’

De inschrijvingen starten op maandag 7 januari 2013 vanaf 9u in de gemeentelijke sporthal ‘de Rijdt’.

• kleuterturnen van 3 t.e.m. 5 jaar, start op zaterdag 2 februari: 9.30u tot 10.30u of 10.30u tot 11.30u

• kidsgym van 5 t.e.m. 10 jaar, start op zaterdag 2 februari: 11.30u tot 12.30u of 13u tot 14u

• basketbal van 8 t.e.m. 12 jaar, start in de maand februari (dag en uur nog te bepalen!)

• nordic walking vanaf 16 jaar, start in de maand april (dag en uur nog te bepalen!)

• muurklimmen vanaf 6 jaar:

 - start op donderdag 7 februari: beginners: 17u tot 18u - gevorderden/experts: 18u tot 19u

• spinning reeks 1 vanaf 16 jaar:

 - start op maandag 18 februari: beginners: 19.45u tot 20.45u - gevorderden: 20.45u tot 21.45u

 - start op woensdag 20 februari: beginners: 19.45u tot 20.45u - gevorderden: 20.45u tot 21.45u 

• spinning reeks 2 vanaf 16 jaar:

 - start op maandag 2 september: beginners: 19.45u tot 20.45u - gevorderden: 20.45u tot 21.45u

 - start op woensdag 4 september: beginners: 19.45u tot 20.45u - gevorderden: 20.45u tot 21.45u

• spinning reeks 3 vanaf 16 jaar:

 - start op maandag 18 november: beginners: 19.45u tot 20.45u - gevorderden: 20.45u tot 21.45u

 - start op woensdag 20 november: beginners: 19.45u tot 20.45u - gevorderden: 20.45u tot 21.45u

Verdere informatie zal binnenkort terug te vinden zijn op de gemeentelijke website (www.brakel.be > 

vrije tijd en toerisme > sport). i  ben.devlieger@brakel.be  - tel. 055 42 31 98

Lessenreeksen gemeentelijk zwembad ‘Poseidon’

• watergewenning (vanaf 4 jaar) en leren zwemmen, starten op maandag 21 of donderdag 24 januari & 

maandag 9 of donderdag 12 september van 17u tot 17.30u of van 17.30u tot 18u

• vervolmaking (vanaf brevet 25m), start op dinsdag 8 januari, dinsdag 16 april en dinsdag 10 september 

van 16.30u tot 17.30u

• volwassenen vanaf 18 jaar, start op maandag 7 januari, maandag 25 april en maandag 9 september 

van  18u tot 19u

• baantjeszwemmen, iedere donderdag van 18u tot 19u

• aquagym vanaf 16 jaar (10 lessenreeks), start  op maandag 7 januari, maandag 25 april en maandag 9 

september of donderdag 10 januari, donderdag 28 april en donderdag 12 september 

      van 21u tot 21.45u

Verdere informatie zal binnenkort terug te vinden zijn op de gemeentelijke website (www.brakel.be > 

vrije tijd en toerisme > sport > gemeentelijk zwembad). n

i  zwembad.poseidon@skynet.be - tel. 055-42 46 48

www.                .be
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Interscholen
veldloop 
26.09.2012

t Tijdens de krokus- en de paasvakantie van 2012 
organiseert de Brakelse sportdienst verschillende 
sportkampen:

• krokusvakantie: van 11 februari tot en met 15 februari 2013
 - kleutersportkamp (3 tot en met 5 jaar)
 - zwem-omnisportkamp (6 tot en met 12 jaar)

• Paasvakantie: van 2 april tot en met 5 april 2012 (4 dagen)
 - kleutersportkamp (3 tot en met 5 jaar)
 - badminton-omnisportkamp (6 tot en met 12 jaar)

• Paasvakantie: van 8 april tot en met 12 april 2012
 - kleutersportkamp (3 tot en met 5 jaar)
 - danskamp (6 tot en met 12 jaar)

De inschrijvingen starten op zaterdag 12 januari 2013. 
De inschrijvingsstrookjes zullen in de loop van de maand 
december beschikbaar zijn in de sporthal. 
Opgelet: het aantal deelnemers per sportkamp wordt 
bewust beperkt. Men mag enkel de eigen kinderen 
inschrijven aan het loket (contante betaling of bancontact). 
Uiteraard worden de kinderen begeleid door ervaren en 
deskundige lesgevers. 

Kandidaat-monitoren (minstens 18 jaar) kunnen alvast 
beginnen solliciteren!   n

 

t Op woensdag 26 september 2012 
organiseerde de gemeentelijke sportdienst 
i.s.m de sportraad de 20ste jaarlijkse 
interscholenveldloop voor jongens en 
meisjes van 6 t.e.m. 18 jaar  op het 
voetbalterrein van FC Zegelsem. 

Ondanks de minder gunstige 
weersvoorspellingen bleef het toch droog 
en verschenen maar liefst 630 deelnemers !
We zouden hierbij de scholen en 
medewerkers van de gemeentelijke 
sportraad willen bedanken voor hun massale 
medewerking en opkomst.  n

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

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

Sportkampen 2013
krokus- & paasvakantie 
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Doe-Aan-Sport
09.11.2012

van 18.30 tot 21 uur

inkom GratiS - SPORTHAL “DE RIJDT” 
jagersstraat 64a - 9660 brakel

Beurs
V

RI
JD

A
G

30 infostanden met deelnemende clubs/verenigingen 

tal van demonstraties en initiaties

Randanimatie (buikspreker Gert boullart) en sportapotheose

onder de bezoekers: een reischeque t.w.v. € 500,00 te winnen

Sportdienst/Sportraad Brakel, 
Seniorenraad Brakel, 

Tafeltennisclub De Rijdt, 
Hengelclub De Hengelbengels, 

vzw Fighting Academy, 
Judo Kadan, 

Jiu-jitsu Yaware, 
L.R.V. Sint Pieter Brakel, 
Petanqueclub De Rijdt, 

Badmintonclub Brakel vzw, 
Badmintonclub De Wallabies vzw, 

Badmintonclub De Scheefsmijters, 
Volley Richa Michelbeke, 

Joggingclub Brakel, 
Schutters Der Vlaamse Ardennen, 

K. OLSA Brakel, 
S.V. Everbeek, 

Happy Dance Brakel, 
Dance Crush, 

Everbeekse Wandeltochten vzw, 
Stoeterij Ter Kleye, 

Wielerclub Onder Ons Parike, 
WTC Evervrienden, 

WTC Elst, 
WTC Vlaamse Ardennen Brakel, 

Zumba-partyrobics, 
VMF Kern Brakel-Zwalm en Lyna Chione

Doe-Aan-Sportbeurs” op donderdag 8 
en vrijdag 9 november 2012.
t De gemeentelijke sportraad zal 
in nauwe samenwerking met de 
gemeentelijke sportdienst en de 
Brakelse sportverenigingen een 
“Doe-Aan-Sportbeurs” organiseren in 
de gemeentelijke sporthal ‘de Rijdt’ op 
donderdag 8 november en vrijdag 9 
november 2012.
Op donderdag 8 november zullen de 
Brakelse basisscholen met meer dan 
600 leerlingen de sportbeurs komen 
bezoeken (10u - 15u).  Op vrijdag 9 no-
vember zullen de Brakelse secundaire 
scholen met meer dan 400 leerlingen 
vertegenwoordigd zijn (10u - 15u). 

Op vrijdag 9 november 2012 wordt de 
sportbeurs opengesteld voor het brede 
publiek tussen 18u30 - 21u. 

Op de sportbeurs kan je een 30-tal 
infostanden bezoeken, deelnemen 
aan tal van initiaties en genieten 
van demonstraties. Er zijn ook 
enkele randactiviteiten (zoals o.a de 
aanwezigheid van bekend buikspreker 
Gert Boullart) en het geheel wordt 
afgesloten met een sportapotheose.
Elke bezoeker maakt die avond 
trouwens kans om een reischeque ter 
waarde van € 500 te winnen ! n

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



Het echtpaar Jozef en Monique
Vancauwenberge - Cornil

Het echtpaar Denis en Lucie
De Backer - Hoebeke

Het echtpaar André en Rosine
Spitaels - De Vos

60

60

60
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Het echtpaar Adelin en Christiana
Pandelaere - Gerardi

Het echtpaar Fernand en Hannij
De Temmerman -  Morre

Het echtpaar Henri en Annie
D’Haeyer - Hoebeke

Het echtpaar Sylvain en Julienne
De Boe - Soetens

50

50

50

50
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Week van
de Smaak
zaterdag 17-11-2012 - 19.30 uur

GRATIS degustatie !

ZOLAnG DE VOORRAAD STREkT

JIJ kOmT TOcH OOk !
mARkTPLEIn TE BRAkEL

orGaniSatie: toeriSme brakel

Stoofvlees met frieten

Toerisme  23

Met steun van de
Vlaamse overheid

Initiatief voor het 
feest van de 
Vlaamse 
Gemeenschap



Wedstrijdvraag
Hoeveel eieren legt een Brakelhoen 
gemiddeld op jaarbasis? 
(tip: www.braekelclub-nederbraekel.be)

Verstuur je antwoord vóór 1 december 2012 naar: 
toeristische dienst marktplein 1, brakel en win een prachtige prijs.

Winnaar vorige wedstrijdvraag: 
er werden geen antwoorden ingediend!

15 december 2012
van 17 tot 23u.

Markt Brakel
Kom de warme en 

gezellige kerstsfeer opsnuiven 
en laat je verrassen door de vele 

sympathieke exposanten.

Kerstmarkt 

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:

Gebreken aan fiets- of voetpad:

Gebrekkig onderhoud van openbaar groen:

Sluikstort:

Verkeershinder:

Verstopte riool:

Gebreken aan grachten/beken:

Andere (geef onderwerp aan):

t Je gegevens:

Naam*:

Adres*:

Telefoon:

E-mail:

* verplicht in te vullen veld.

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

www.                .be
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