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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 - kabinet van de schepenen
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 - kabinet van de schepenen
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 Gijselinck

Ambtenaar burgerlijke stand, Senioren, Huisvesting
Spreekuur : woensdag van 19 tot 19.30u - kabinet van de schepenen
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

www.
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De OCMW-raadsleden

De gemeenteraadsleden

TITELVOEREND BURGEMEESTER/VOORZITTER GEMEENTERAAD
DE CROO Alexander - Lepelstraat 45 Brakel - Open Vld
VAN SNICK Marcel - Reepstraat 15 - 055 42 44 44 - Open Vld
MORREELS Noël - Driehoekstraat 50 - 055 42 47 12 - CD&V
BAUWENS Lieven - Tenbossestraat 52 - 055 42 31 39 - NVA
BAUTERS Peter - Warande 40 bus/ 0201- 0478 43 51 88 - CD&V
SAEYTIJDT Marcel - Nederstenkouter 19 - 055 42 50 62 - Open Vld
WATTEZ Kris - Bospad 1 - 0475 23 49 21 - CD&V
DE PESSEMIER Marc - Twaalfbunderstraat 31 - 0494 05 69 74 - Open Vld
LIMPENS Mirella - Voorpad 1 - 055 42 40 26 - sp.a
D’HAEYER Christine - Geraardsbergsestraat 84 - 055 42 27 67 - CD&V
MACHTELINCKX Pascal - Watermolenstraat 100 - 055 42 87 24 - Open Vld
DETANT Fernand - Edg. Tinelstraat 13 - 055 42 40 00 - CD&V
VANDERSTUYF Peter - Elverenberg 11 - 0476 97 06 75 - Open Vld
DE TEMMERMAN Marie-Jeanne - Hauwstraat 55 - 0497 37 73 05 - Open Vld
BRAECKMAN Lien - Neerstraat 26 - 055 42 26 24 - CD&V
HAEGEMAN Jan - Langakkerstraat 3 - 0477 51 19 14 - NVA
BEECKMAN Yirka - Fayte 53A - 0496 47 55 06 - NVA

B

OCMW - Marktplein 26, 9660 Brakel
DEVALCK Marijn, Voorzitter
Bleinstraat 4 - 0493 12 60 29 - Open Vld
BURENS Sabine
Steenweg 44/A - 0477 13 61 03 - Open Vld
DE LANGHE Leen,
Geutelingenstraat 5 - 0473 23 91 94 - CD&V
DEMOOR Lieven,
Tenbergen 20 - 0473 39 31 91 - sp.a
DE RUYCK Kristof,
Meerbeekstraat 119 - 0486 80 78 54 - NVA
MORREELS Bart,
Driehoekstraat 11- 0476 58 54 99 - CD&V
ROOS Johnny,
Meerbeekstraat 75 -055 42 33 19 - Open Vld
VAN HUFFEL Hugo,
Herreweg 51 - 0475 33 56 16 - sp.a
VEKEMAN Karen
Herreweg 58 - 0475 90 12 20 - Open Vld

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
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
Ruimtelijke ordening en stedenbouw
An Vandecatseye - stedenbouwkundige
055 43 17 58 - stedenbouw@brakel.be
Christelle Demooi - Adm. medewerker
055 43 17 58 - christelle.demooi@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

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
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 - 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 ’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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Politie Brakel

De OCMW administratie

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

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

Alle werkdagen van 8 u. tot 19 u.
Zaterdag van 9 u. tot 12 u.

B

Brandweer Brakel

BRANDWEE
R
Brakel
Zon
e Vla
amse A
rdennen

Rudy Sadones - Brandweercommandant
Kazerne: Neerstraat 97 - 9660 Brakel
T. 0486 88 44 84
brandweer.brakel@skynet.be

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

Oproepen brand: 055 43 13 13 of 100

Sociale dienst
Guy Schittecatte - Hoofdmaatsch. werker
055 43 15 03 - guy.schittecatte@ocmwbrakel.be
Janne Debaere - Maatsch.werker
055 43 15 05 - janne.debaere@ocmwbrakel.be
Melissa De Neve - Maatsch. werkster
055 43 15 04 - melissa.deneve@ocmwbrakel.be
Blijke Eeckhaut - maatschappelijk werkster - LOI
055 43 15 07 - blijke.eeckhaut@ocmwbrakel.be
Belauto - 055 43 15 00

B

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.

B

Woonzorgcentrum Najaarszon

Bruno Schollaert - Voorzitter
0495 10 93 94 - bruno.schollaert@najaarszon.be
Linda Lemaitre - Directeur
055 43 27 90 - linda.lemaitre@najaarszon.be
Sabine Baguet - Hoofdverpleegster
055 43 27 00 - sabine.baguet@najaarszon.be

B

Buitenschoolse kinderopvang

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

B

Gemeentelijk Onderwijs

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

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.
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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 !

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

Reservatie dient liefst telefonisch te gebeuren
of ter plaatse.
Opgelet:
Tijdens de middag (van 12 u. tot 13 u.)
is de sporthal gesloten
Reserveringen voor recreatief gebruik
zijn steeds mogelijk!
(tot max. 10 weken met de verlenging van deze periode!)
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Prijsuitreiking n.a.v. de
middenstandsenquête
“Dorp met ambitie”

5

Nieuwjaarsreceptie
voor de
Brakelse inwoners.

DINSDAG

November

ZONDAG

Januari

17

November

Herfstwandeling van
Sportraad Brakel

Herdenking
wapenstilstand
gesneuvelden WO I

1

Hulde aan het
mijnwerkersmonument.

7

Uitreiking brevetten
en eretekens vrijwillige
brandweerdienst

ZONDAG

December

ZATERDAG

ZONDAG

November

11

MAANDAG

December

17

ZONDAG

November

2

MAANDAG

Prijswinnaars
gedichtenwedstrijd
40 jaar culturele raad

December

Netwerkcongres
Middenstandsraad
Brakel

DE GEMEENTELIJKE SPORTRAAD & SPORTDIENST BRAKEL ORGANISEREN
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SPORTRAAD
BRAKEL

Presentatie door

Louis De Pelsmaeker & Johan Van Waeyenberge

Bijzondere gasten

Frank Raes, Wesley Sonck, Leo Van der Elst & Dany Roman
in de gemeentelijke sporthal ‘de Rijdt’ - Jagersstraat 64A - 9660 Brakel
Start: 19u30 - Einde: 23u | Deelname: 12 euro (max. 4 spelers/ploeg)
Inschrijven: Inschrijvingsstrook bezorgen uiterlijk op 21 maart 2014 aan het loket van sporthal ‘de Rijdt’ (T. 055 42 31 98)
Het aantal inschrijvingen is beperkt (max. 60 ploegen) • Prijs voor iedere deelnemer
Maximum 2 ploegen inschrijven per sportclub / vereniging
Prijs te winnen met praktische proef • Voor verdere info: sportdienst@brakel.be
Jubileum
Sport 7 21

Online inschrijven sportkampen zomervakantie 2014
t De sportdienst organiseert tijdens de zomervakantie opnieuw een brede waaier

aan sportkampen. De infobrochures zullen begin maart beschikbaar zijn in de sporthal. Omwille van de lange wachttijden in het verleden om in te schrijven voor de
sportkampen ter plaatse in de gemeentelijke sporthal ’de Rijdt’ kan men voortaan van
thuis uit snel en eenvoudig online inschrijven.
Op de homepagina van de gemeentelijke website “www.brakel.be” zal vanaf zaterdag
22 maart 2014 om 9u een actieve link om online in te schrijven terug te vinden zijn.
De inschrijvingsprocedure is gebruiksvriendelijk en verwoord in een handleiding op
maat en eveneens te raadplegen op de gemeentelijke website.
Bij inschrijving dient de betaling onmiddellijk elektronisch te gebeuren. n

i

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

Monitoren sportkampen gezocht zomervakantie 2014
t 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 indienen vóór 1 mei 2014. n

i

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

Reservaties sporthal ‘de Rijdt’ seizoen 2014-2015.

t Voor het gebruik van sporthal ‘de Rijdt’ te Brakel tijdens het seizoen 2014-2015 dien

je een aanvraagformulier in te vullen. Daarin kunnen de voorkeuren vermeld worden
die je sportclub zouden aanbelangen, aangaande de nodige ruimte, trainingsuren en/
of competitiewedstrijden, geplande tornooien/stages. Het aanvraagformulier dient
vóór 1 april 2014 bezorgd te worden aan het loket van sporthal ‘de Rijdt’. Deze aanvraag betekent niet meteen dat de uren worden toegekend aan je vereniging (meerdere keuzes opgeven is dus geen overbodige luxe)! Zodra een definitieve planning is
opgesteld, ontvang je van ons een gebruiksovereenkomst. n

i

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

Richa Michelbeke volley - waardige bekerfinalist
t BEKER VAN BELGIE

VOLLEYBAL DAMES
Richa Michelbeke - A. Kieldrecht 1/3 14/25 - 25/19 - 20/25 - 19-25
De Brakelse dames waren in set 1 onder de indruk van de circa 5000 toeschouwers in
de Lotto arena in Antwerpen. Maar de 600 meegereisde Richa supporters riepen hun
ploeg naar setwinst en sterk verweer in de 2 volgende sets. De ploeg die opgericht werd
in 1973 en de club beleefden samen met de supporters een unieke hoogdag voor een
Brakelse club. n
Allerlei
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Het zonaal veiligheidsplan

t Minister van Justitie Annemie Turtelboom (Open Vld) en Minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet

(CDH) hebben het zonaal veiligheidsplan (ZVP) 2014-2017 van de politiezone Brakel/Horebeke/Maarkedal/
Zwalm integraal goedgekeurd.
In dat ZVP hebben wij gepoogd om
zoveel mogelijk prioriteiten van het
nationaal veiligheidsplan te vertalen
naar de lokale werking, rekening houdende met de wensen van onze overheden en de bevolking. Het verheugt
ons dan ook dat deze inspanning in
de evaluatie van dit ZVP nadrukkelijk
werd gewaardeerd, samen met de
mate waarin rekening werd gehouden met de verwachtingen van de
uiteenlopende belanghebbenden.
De lokale politie zal de komende vier
jaren prioritair aandacht besteden aan
overlast, veilig verkeer, drugplantages
en drugverkoop, geweld in de familiale sfeer, oplichting via het internet,
diefstallen in gebouwen en van/in
voertuigen. Intern wordt een efficiënt informatiebeheer nagestreefd en
verder gewerkt volgens het principe
van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ook de optimalisering van
noodplanning en evenementenbeheer wordt als prioriteit beschouwd.
Tenslotte wordt een ambitieus project
gestart rond financiële criminaliteit
en zogenaamde “pluk”, gericht op een

maximale inbeslagname met het oog
op verbeurdverklaring van de voorwerpen die hebben gediend voor het
plegen van een misdrijf en/of
werden aangekocht met de opbrengst daarvan. Tijdens de dagelijkse
werking gaat extra aandacht naar
het sturen zonder of met ingetrokken rijbewijs, rijden zonder keuring,
verzekering of inschrijvingsbewijs,
verkeersgerelateerde overlast, winkeldiefstallen en geweld in de publieke
ruimte.
De economische crisis noodzaakt ons
om steeds meer te presteren met een
constant personeelsbestand. Dit kan
alleen door in te zetten op innovatie
en productiviteit. Derhalve vergt de
realisatie van dit veiligheidsplan een
investering op het vlak van middelen, in het bijzonder informatisering,
die mobiel werken en rechtstreekse
aansturing van de medewerkers op
het terrein mogelijk maakt. Daarnaast
zal worden geïnvesteerd in de externe
communicatie. Het is immers noodzakelijk onze medeburgers
goed te informeren over onze

werking, resultaten en de objectieve
veiligheid. Anderzijds wensen wij de
aangiftebereidheid te verhogen van
misdrijven of verdachte gedragingen,
als kritieke succesfactor voor een efficiënte politie-inzet.
De principes van gemeenschapsgerichte politiezorg en maatschappelijk
verantwoord ondernemen vormden
ook de basis voor het nieuwe politiehuis, waarvan de bouw werd aangevat. Zij komen ondermeer tot uiting
in een klantvriendelijk onthaal, een
efficiënte structuur afgestemd op ons
takenpakket en de keuze voor duurzame technieken en materialen. Deze
laatste vergden een investering die
reeds op middellange termijn zal worden teruggewonnen door een lagere
werkingskost en zorgen ervoor dat wij
nu reeds voldoen aan normen die in
de toekomst een verplichting zullen
worden, zoals de warmtepomp. n

i

info@pzbrakel.be - 055 42 60 00

Eetfestijn Brandweer
t Dit jaar mochten we maar liefst 1187 eters verwelkomen op ons eetfestijn. Door dit succes liepen de wachttijden soms

wat op waarvoor onze verontschuldigingen.
WINNAARS
G. L. uit de Meerbeekstraat won de hesp als eerste prijs.
B. L. uit de Opbrakelsestraat kreeg een biermand als tweede prijs
En D. C. D. uit de Nieuwstraat ontving een magnum fles als de derde prijs.
Aan allen van harte dank. n
Allerlei 79
Veiligheid

OCMW
meerjarenplan
2014-2016

Van links naar rechts:
Marijn Devalck, OCMW-Voorzitter
Guy Schittecatte, hoofdmaatschappelijk werker
Bianca De Staercke, OCMW-Secretaris
Janne Debaere, maatschappelijk werker
Carine Pollez, administratief medewerkster financiële dienst
Katrien De Langhe, administratief medewerkster
Melissa De Neve, maatschappelijk werkster
Blijke Eeckhaut, maatschappelijk werkster
Sofie Destercke, deskundige organisatie en personeel
Ludo De Smet, financieel beheerder

Het Centrum voor Maatschappelijk Welzijn wenst tijdens de periode 2014 - 2019, naast zijn wettelijke taken
en het trachten verderzetten van de reeds bestaande dienstverlening, zijn aandacht te vestigen op enerzijds
de strijd tegen de vereenzaming van ouderen en anderzijds op kinderarmoede.
Daartoe werden door het Centrum voor Maatschappelijk Welzijn een aantal doelstellingen geformuleerd,
dewelke in de navolgende tekst wat nader zullen worden toegelicht.

DE LEVENSOMSTANDIGHEDEN VAN THUISWONENDE OUDEREN EN HUN SOCIALE CONTACTEN
VERBETEREN
De vergrijzing van de bevolking is een
feit. Aangezien Brakel een landelijke
gemeente met een uitgestrekt grondgebied is, speelt mobiliteit derhalve
een belangrijke rol. De kans op vereenzaming is dan ook groter bij ouderen
dewelke hun mobiliteit verliezen. Om
deze sociale isolatie tegen te gaan,
wenst het Centrum voor Maatschappelijk Welzijn, een vrijwilligerswerking
op te zetten. Alle 75-plussers zullen
thuis bezocht worden en

kunnen op deze manier kennis maken
met de aangeboden dienstverlening.
Deze bezoeken zullen op regelmatige
basis worden herhaald.
Een nieuw initiatief in dit kader is de
oprichting van een boodschappendienst (d.m.v. dienstencheques).
Tot slot zullen ook in de tijdspanne
2014 - 2019 meerdere malen computerlessen worden georganiseerd, in
samenwerking met de seniorenraad
van Brakel. Er wordt een onderscheid
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gemaakt tussen beginners en gevorderden. Het gaat telkens om een lessenreeks van 20 lesuren, waarbij een
kleine bijdrage wordt gevraagd van de
deelnemers.

ARMOEDEBESTRIJDING
Het Centrum voor Maatschappelijk
Welzijn wenst armoede (inzonderheid
kinderarmoede) zoveel mogelijk te
bestrijden, o.a. door het laten uitvoeren
van een armoedescreening: als men
weet waar de armoede zich situeert en
hoe deze zich manifesteert, kan men
efficiënter de problemen aanpakken.

KANSARME GEZINNEN EN ALLEENSTAANDEN BIJSTAAN IN HET
VOORZIEN VAN HUN BASISBEHOEFTEN
Bijdragen tot het welzijn van de lokale
bevolking, door het voorzien van basisbehoeften, zoals het hebben van
voldoende voedsel, beschikken over
een dak boven het hoofd, voldoende
verwarming, enzovoort.
Een eerste initiatief: mogelijkheid
onderzoeken tot het aangaan van
een samenwerkingsverband met het
Centrum voor Maatschappelijk Welzijn
van Oudenaarde, met betrekking tot
de sociale kruidenier, met eventueel
een depot in Brakel. De doelgroep kan
goedkoper of zelfs gratis voedsel verkrijgen, gebruikmakend van het systeem
van de kansenpas.
Inwoners van Brakel die aan een aantal
voorwaarden voldoen (o.a. een inkomstengrens), kunnen een kansenpas
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bekomen.
Een tweede initiatief is dat in samenwerking met de gemeente Brakel, een
kansenpas zal worden uitgegeven om
te kunnen deelnemen aan sportactiviteiten dewelke worden georganiseerd
door de gemeentelijke sportdienst.
Andere initiatieven: het organiseren
van een Sinterklaasfeest voor kansarme
kinderen en het jaarlijks organiseren
van een energiejacht. Dit laatste betreft
de bewustmaking van het rationeel
gebruik van energie.
Voor al uw vragen omtrent dit
meerjarenplan kan je contact opnemen
met het Centrum voor Maatschappelijk
Welzijn van Brakel op het
nr. 055 43 15 09.
Wij helpen u graag verder !

Rioleringswerken Kasteeldreef en Steenweg Parike
t Momenteel zijn twee rioleringsdossiers aan de gang in Brakel.

Kasteeldreef: Deze werken staan in functie van de volledige vernieuwing van de Berendries (waarvan de werken
intussen bijna achter de rug zijn). Eens dit alles achter de rug, zal het afvalwater van tientallen huizen naar het waterzuiveringsstation te Michelbeke worden afgevoerd. Dit is opnieuw een belangrijke stap in het verder zuiveren van onze
waterlopen.
Parike: Op 24 februari 2014 zijn de werken aan de Steenweg te Parike gestart. Het betreft hier een gecombineerd project
van riolering, nutsleidingen, fietspaden en het vernieuwen van het wegdek. Deze werken worden uitgevoerd door
“Wegenwerken De Moor” uit Wetteren en dit voor een bedrag van afgerond 916.000 euro.
De geraamde uitvoeringstermijn voor de werken bedraagt 125 werkdagen. Op donderdag 13 februari 2014 werd een
informatiemoment gehouden in zaal “Europa”, Steenweg 18a, 9661 Brakel om 18.30u.

i

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

Nieuwe gemeentelijke
website online
t Eind februari ging de nieuwe gemeentelijke website live. Deze

site is geen upgrade, maar een volledig nieuw concept dat werd
ingevuld door de gemeentelijke diensten met inbreng van het
samenwerkingsverband CIPAL.
Enkele belangrijke vernieuwingen zijn:
• Op het startscherm is veel meer info direct beschikbaar. Gedaan
dus met het moeizaam schuiven over verschillende schermen.
• Overzicht van geboorten, huwelijken en overlijdens op het startscherm
• Een (Brakelse) bedrijvengids
• Het “UIT IN Brakel” platform voor de aankondiging van activiteiten
door verenigingen.
Intussen worden processen die starten via de nieuwe gemeentelijke website verder gedigitaliseerd in de “back office”. Enkele
voorbeelden hiervan zijn de inschrijvingsmodule voor sportkampen (Antigone) en de inschrijvingsmodule voor het gebruik van
lokalen (Chiron). n

i

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

UIT in Brakel live

t Vorig jaar werden de UIT IN Brakel borden geplaatst in de gemeente.

Via deze borden kunnen o.a. verenigingen hun activiteiten verder
bekend maken. Dit concept kent nu een digitaal vervolg op de gemeentelijke website. Via de knop “UIT - Geef zelf je activiteit in” op het
startscherm van de nieuwe gemeentelijke website kunnen activiteiten
ingegeven worden. Door middel van één muisklik op de “UIT IN Brakel”
kunnen bezoekers dan lezen welke activiteiten in Brakel de komende
weken zijn gepland. n

i

Gary De Nooze - toerisme@brakel.be - 055 43 17 63
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Woonzorgcentrum
Najaarszon opende 45 nieuwe
assistentiewoningen
t Iedereen droomt ervan om oud te mogen worden in de

allerbeste omstandigheden. Vroeg of laat wordt jouw woning
te groot en wil je jouw leven een andere wending geven,
waardoor je meer tijd overhoudt voor jezelf en de zaken die
je leuk vindt.
Campus De Rijdt bied je een uniek concept: wonen in een
uiterst aangename omgeving, terwijl je geniet van een
professionele dienstverlening die helemaal op maat van de
inwoners is gesneden.
Dit in het centrum van Nederbrakel, dichtbij tal van dienstverleners en met directe aansluiting op het openbaar vervoer. Daarenboven grenst de campus aan het gemeentelijk
recreatiedomein De Rijdtmeersen waar je van de natuur kan
genieten.
De assistentiewoning (volledig toegankelijk voor rolstoelgebruikers) heeft een oppervlakte van ca. 52 m2 en is als volgt
ingedeeld: inkom, keuken, zitplaats, slaapgedeelte, ruime
badkamer en berging. Tevens beschikt elke woning over
ingemaakte kasten en is ze voorzien van een kluis.
Er is continu een woonassistent aanwezig die door elke
bewoner steeds kan worden gecontacteerd via het intern oproepsysteem. Daarnaast is er ten behoeve van de veiligheid
camerabewaking.
Bijkomende faciliteiten zijn: kinepraktijk, fitnessruimte, kap-,
was- en schoonheidssalon. Bewoners kunnen zelf koken of
eten in het restaurant of kiezen voor maaltijdbediening in de
eigen woning.
Inmiddels zijn reeds een 15-tal woningen verhuurd. n

i

Tracy Debacker - Kasteelstraat 50, 9660 Brakel
055 43 27 93 - tracy.debacker@najaarszon.be

Renovatie
gemeentelijk
recreatiedomein
‘De Rijdt’ op komst
t De gemeenteraad dd. 27 februari 2014

keurde de renovatie van het gemeentelijk
recreatiedomein De Rijdtmeersen goed. Dit
totaalproject omvat:
• het verplaatsen en vernieuwen van de
voetwegen in beton
• de aanleg van een Finse piste
• de aanleg van een overstromingspoel met
sluis waardoor het in de winter mogelijk
zou worden te schaatsen
• het vernieuwen van straatmeubilair
Deze opdracht doorloopt nu de overheidsopdracht. Het is de bedoeling om de werken dit voorjaar te laten starten, van zodra
de aannemer is gekend. n

i

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

Nieuwe asfalteringen op komst
t De gemeenteraad dd. 27 januari 2014 keurde

een nieuwe reeks van asfalteringen goed.
Dit voorjaar zullen volgende straten aan bod
komen:
• Boembeke tussen Boembeekstraat en Borgveld
• Cordenuit tussen Everbeekplaats
en gemeentegrens
• Herthuizen
• Molenhoekstraat; zijweg naar o.a. nr. 71
• Fayte; zijweg naar o.a. nr. 13
• Meerbeekstraat
De raming voor deze werken bedraagt 228.436,23
euro incl. btw. n

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

SPELEN!
BUITEN
SPELEN!

BUITENSPEELDAG
WOENSDAG 2 APRIL

VAN 13.00 TOT 17.00 UUR

BUITENSPEELDAG
WOENSDAG 2 APRIL
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R WETTOT
MEE
VAN
13.00
17.00
UUR
ENSPEELDAG.BE
SURF NAAR BUIT

MEER WETEN?
SPEELDAG.BE
SURF NAAR BUITEN

Logorichtlijn

Buitenspeeldag - woensdag 2 april 2014
t Dit jaar vindt voor de 1ste maal de buitenspeeldag ook plaats in Brakel en dit op woensdag 2 april van 13u tot 17u

aan Sporthal ‘de Rijdt’. De buitenspeeldag zet kinderen en jongeren aan om buiten te sporten en te spelen in hun
onmiddellijke woonomgeving en stimuleert hierbij openbare besturen en ouders.
Thema: Sport- en spel
(supertrampolines, sportarena voetbal, mega adventure baan, springkasteel en spelcarrousel)
Voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar – deelname is gratis
Inschrijven op www.brakel.be. n

i

adviesraden@brakel.be - 055 43 17 64

Nieuwe bestuursorganen
bij Toerisme Brakel
t Zoals bij elke vereniging zonder

winstoogmerk werden bij Toerisme Brakel
(verantwoordelijk voor de promotie van
toeristisch Brakel) na zes jaar opnieuw
bestuursorganen aangeduid.
De nieuwe samenstelling van de Raad
van Bestuur en de Algemene
Vergadering:
Raad van Bestuur:
Eric Van Cauwenberge voorzitter,
Marc Carlier eerste ondervoorzitter,
Johan Thomas schepen voor toerisme
- tweede ondervoorzitter, José Deprez
secretaris, Gary De Nooze - ambtenaar
Toerisme - penningmeester. De leden
zijn: Hilde D’Haeyer, Noël Morreels,
Carla Schollier, Paul De Middeleer, Roger
Dhomme, Annette Van Den Wyngaert,
Hugo Conderaerts
De Algemene vergadering:
De leden van de Raad van Bestuur aangevuld met: Mariette Blondeel, Marnix De
Groote, Ludwig De Temmerman, Linda
De Zutter, Robert Gabriëls, Roland Sonck,
Rodger Serlet, Nancy Watté en Karine De
Vos. n

i

toerisme@brakel.be - 055 43 17 63
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Senioren sportelen!
Sport voor alle Brakelse senioren

Wandelen

vertrek om 14 u: ± 7 km
• 10 april: Kerk Opbrakel
• 8 mei: Kerk Zegelsem
• 12 juni: Zomerwandeling - Kerk Everbeek-Beneden

Fietsen vertrek aan sporthal ‘de Rijdt’ om 14 u: ± 25 km
24 april - 22 mei - 26 juni
Petanque Domein de “Rijdtmeersen” van 14 u. tot 16 u.
• 7 - 14 - 28 april
• 5 - 12 - 19 - 26 mei
• 2 - 16 - 23 - 30 juni
Zwemmen Zwembad ‘Poseidon’ van 16 u tot 17 u.
• 10 - 17 april (13 u. tot 14 u.)
• 28 april
• 5 - 12 - 19 -26 mei
• 2 - 16 juni

Alle deelnames zijn gratis,
behalve de seniorensportdag.
Gelieve in te schrijven aan het
loket van sporthal “De Rijdt” of
Dienst Toerisme (gemeentehuis).
We verwachten je talrijk op onze
activiteiten! Een gezonde geest
in een gezond lichaam is van
levensbelang.
De kalender voor het najaar 2014
volgt later!

i

BBB-Total Body Sporthal “De Rijdt” van 13.30 u. tot 15 u.
• 1 - 29 april
• 6 - 13 - 20 mei
• 3 - 10 - 17 juni

GYM - Curling Sporthal “De Rijdt” van 10 u. tot 11.30 u.
• 3 - 10 april
• 8 - 15 mei
• 5 - 12 - 19 juni

Seniorensportdag Sporthal ’t Rosco Ronse - Leuzesesteenweg 241 - Ronse

• Dinsdag 27 mei
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Kimberley.vanlierde@brakel.be
055 43 17 64
wim.dewael@brakel.be
055 42 31 98

B

Oorlogspennen in de Vlaamse Ardennen
t Niemand kan heen om de herdenking van Wereldoorlog I. Ook de Bibliotheken Vlaamse Ardennen orga-

niseren een boeiende themareeks lezingen en concerten. De reek startte in Wortegem-Petegem met Diane
De Keyzer en kwam op 20 maart in Brakel met succesauteur Stefan Brijs. Hij vertelde er over zijn schitterende
oorlogsboek ‘Post voor mevrouw Bromley’. Toppianist Hans Ryckelynck bracht pianomuziek uit oorlogstijd
van Joseph Jongen en Claude Debussy. Ook muziek van de jonge beloftevolle André Devaere uit Kortrijk,
gestorven tijdens de oorlog, kwam aan bod.
Op 13 mei komt professor Luc De Vos naar Kluisbergen. Als specialist inzake militaire aangelegenheden en auteur van talloze publicaties over de oorlog, zal deze bekende mediafiguur er in
feestzaal De Brug een interessante lezing verzorgen. Je kan gratis mee met de bus vanuit Brakel.
In het najaar trekken we naar Oudenaarde voor ‘Heldentroost’, naar Maarkedal voor Grupetto
en naar Ronse voor Stefan Hertmans die bijzonder veel lof krijgt voor zijn roman
‘Oorlog en terpentijn’. n

i

Beleef het
in de bib!

& inschrijvingen brakel@bibliotheek.be - 055 42 12 45

De bib maakt je mediawijs
t Alsmaar meer trekken bibliotheken de ditigale
kaart. Je kan voortaan kranten online lezen binnen
de muren van de bib. Of het uitgebreide archief thuis
raadplegen. Ook het ontlenen van e-books wordt
binnenkort mogelijk.
Hoe zit het nu allemaal praktisch?
Wat zijn de mogelijkheden en hoe werkt het?
De bibmedewerkers tonen het stapsgewijs. Heb je
een laptop, tablet of smartphone?
Breng gerust mee. Maar ook zonder toestel kan je
veel opsteken in deze infosessie op vrijdag 11 april,
van 14 tot 16u.
Op 5 september komen Facebook en Twitter aan de
beurt en op 16 oktober is er een boeiende lezing
over de gevaren en het privacygebeuren op internet
door een securityspecialist. n

Tango, gevaar, mijnwerkers, ...
allemaal in de bib
t Er gebeurt weer heel wat in 2014. Zo is er een

schitterend concert met tangomuziek door het
ensemble Tangera op 24 april, de lezing ‘De Vlaamse
Ardennen als inspiratiebron’ door Daniel De Neve op
4 mei en de mijnwerkersfilm ‘Germinal’ op 23 mei
(nav de tentoonstelling rond het Mijnwerkerspad in
de Boembekemolen van vzw Trage Wegen). En de
jeugdboekenweek in maart zit vol ‘gevaar’.
Verder zijn er nog tentoonstellingen, lezingen...
Teken in op onze nieuwsbrief (hier de QR-code) of
volg de bibblog of Facebookpagina en blijf van alles
op de hoogte!! n

i

i

& inschrijvingen: 055 42 12 45
brakel@bibliotheek.be
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& inschrijvingen: 055 42 12 45
brakel@bibliotheek.be

Heraanleg beplanting
Nederstenkouter

29

ZATERDAG

t De leerlingen van Bernardus technicum in Oudenaarde

volgen de richting PDM (Plant, dier en milieu) als voorbereiding op de richtingen land- en tuinbouw.
Hoewel er op school praktijklessen worden gegeven is
het niet altijd mogelijk om voldoende uitdagingen en
variatie aan te bieden.
Samen met de diensten van de gemeente Brakel werd
daarom een project uitgewerkt rond de Nederstenkouter.
Tijdens het voorjaar van 2014 wordt het openbaar groen
in deze straat aangepakt. Dit omvat: verwijdering van
oorspronkelijke begroeiing, bewerking van de ondergrond, aanbrengen van organische bemesting, aanplanten van bodembedekkersen afwerking.

maart

Earth Hour:
Feest voor
het klimaat
t Zaterdag 29 maart is het Earth

Hour. Een symbolische actie waarbij
WWF (World Wide Fund for Nature)
wereldwijd mensen oproept om gedurende één uur de lichten te doven.
Het basisprincipe blijft ook dit jaar
hetzelfde: doof de lichten tussen
20.30 en 21.30 uur om zo een signaal
te geven dat de strijd tegen de
klimaatverandering nog lang niet gestreden is. Ook het gemeentebestuur
zal haar klemtoonverlichting doven
tijdens die avond.
Dit jaar roept WWF iedereen ook op
om het op 29 maart extra gezellig
te maken en een feestje te bouwen
voor de planeet: low impact style
natuurlijk!
Een intiem etentje met vrienden, een
huiskamerconcert met bevriende
muzikanten, een sfeervolle avond
met akoestische muziek in het
jeugdhuis, een vertelfestival in de bibliotheek… alles is mogelijk, als het
maar niet te veel energie (letterlijk
dan) vraagt. n

Doelstellingen
Via de stages laten we de leerlingen in contact komen
met het professionele werkveld waar ze in terecht kunnen komen. Ze krijgen zo een goed beeld welke mogelijkheden er zijn na hun studies.
Jeugd wordt vaak in verband gebracht met vandalisme
en zwerfvuil. We willen met dit project een positief signaal geven. We hopen dat andere jongeren meer respect
gaan tonen ten opzichte van het werk van leeftijdsgenoten en voor de openbare groene ruimten. De bewoners
van de Nederstenkouter kunnen zo binnenkort genieten
van een mooie, fleurige straat.
We willen ook de jongeren uit het beroepsonderwijs
extra in de aandacht brengen. Door deze initiatieven
kunnen ze succes ervaren en waardering krijgen voor
hun talenten en capaciteiten. Zo leggen we accent op
elk talent.
De bestaande bodembedekker Ceratostigma plumbaginoides wordt deels behouden en deels vervangen door
een bodembedekkende roos “Rosa Short Track”. n

i
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milieu@brakel.be - 055 43 17 60
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milieu@brakel.be - 055 43 17 60

Dat is elke dag
winnen:
met belgerinkel
naar de winkel !
t ‘Met Belgerinkel naar de Winkel’, dat is dit jaar elke dag winnen! Doe van zaterdag 26 april tot zaterdag 31

mei met de fiets of te voet boodschappen bij een deelnemende handelaar in onze gemeente, en je maakt elke
dag kans op mooie prijzen!
Inwoners die zich voor hun boodschappen te voet of met de fiets verplaatsen, dragen bij aan de leefbaarheid
van Brakel. Onze gemeente wordt hierdoor rustiger, veiliger en aangenamer om in te
vertoeven.
Wie van zaterdag 26 april tot zaterdag 31 mei bij een deelnemende handelaar winkelt, met de fiets of te voet, ontvangt dit jaar geen stempel op een spaarkaart maar
een Belgerinkel-lot met een unieke code. Je registreert dit lot op www.belgerinkel.
be, en maakt zo kans op één van de dagelijkse nieuwe mooie prijzen, uitgereikt over
heel Vlaanderen. Iedere rit naar een deelnemende handelaar is een nieuwe kans om
een prijs te winnen!
En heb je tijdens de campagneperiode nog niks gewonnen? Niet getreurd, je maakt dan
nog steeds kans op de unieke Achielle retro-fiets en andere mooie
prijzen, exclusief voorbehouden voor deelnemers in onze gemeente.
Hou de deuren van onze lokale handelszaken vanaf eind april
goed in de gaten. Hangt hier een Belgerinkel-affiche, en
ben je te voet of met de fiets?
Aarzel dan niet om je Belgerinkel-lot te vragen. Een
overzicht van de deelnemende handelaars zal vanaf
het begin van de campagne te raadplegen zijn op de
gemeentelijke website (www.brakel.be).
De campagne met “Belgerinkel naar de Winkel” is een
initiatief van Bond Beter Leefmilieu, Unizo en Gezinsbond en loopt over heel Vlaanderen. Onze gemeente is
één van de 180 gemeenten die aan deze campagne deelneemt. En wie weet ben je dit jaar één
van de klanten die de unieke ‘Met Belgerinkel
naar de Winkel’ Achielle retro fiets of één
van de andere mooie prijzen wint! n
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milieu@brakel.be - 055 43 17 60
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inwoners!
Oproep aan alle
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Ook oude
m!
batterijen welko

Recycleergem
t Van 21 tot 29 maart organiseert

Recupel, in nauwe samenwerking
met Brakel, de afvalintercommunale, de Kringwinkels, Bebat en
de elektrohandels een grootscheepse nationale inzamelcampagne van Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparaten
(AEEA). Ook batterijen zijn
welkom.
Ter ondersteuning en stimulans
van deze actie wordt er een
competitie tussen gemeenten
georganiseerd.
De gemeente die in de actieweek het meeste kilo’s AEEA
per inwoner inzamelt wint een
reuze ontbijtpicknick die deze
zomer gratis aan de inwoners
aangeboden wordt.

Eenvoudige keuze voor
een duurzame oplossing.
Analyses tonen aan dat er
nog altijd te veel elektrot 29 maart:
apparaten op een verkeerde
Actie van 21 to
n.be
re
le
c
y
c
re
n
e
m
wijze worden afgedankt.
a
kijk op www.s
Zo worden er bijvoorbeeld
nog vaak elektro-apparaten
in de huisvuilzak aangetroffen. Op deze wijze kunnen er zwaar verontreinigende componenten in het milieu terechtkomen, en gaan er kostbare herbruikbare grondstoffen definitief verloren.
Kiezen voor afdanken via het Recupel-circuit is een eenvoudige keuze voor een duurzame oplossing.
Hoe participeren aan een duurzaam milieubeleid ?
Breng je afgedankte elektro-apparaten naar één van de talloze Recupel ophaalpunten. Je kan er, indien het apparaat
nog werkt, mee terecht in een Kringwinkel of hergebruikcentrum. Werkt het apparaat niet meer, dan kan je het kwijt
in het containerpark of in jouw elektrowinkel indien je er een nieuw toestel aankoopt.
Tijdens de actieweek van 21 tot 29 maart nemen de vele elektrohandels die de actie mee ondersteunen ook kleine
afgedankte elektrotoestellen terug zonder aankoopverplichting van een nieuw toestel.
Je vindt een overzicht van de Recupel afdankpunten in je buurt op de campagne-website www.samenrecycleren.be
en via de ‘Recycle!’-app die sinds begin dit jaar gratis beschikbaar is voor Apple-iOS en Android-toestellen. n
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milieu@brakel.be - 055 43 17 60
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Deelnemen aan Oxfam Trailwalker is
een sportieve uitdaging van formaat!
t Teams van vier stappers leggen in minder dan 30 uur tijd 100 km af in de Hoge Venen. Voor de zevende

editie op 30 en 31 augustus verwacht Oxfam niet minder dan 300 teams aan de startlijn.
100 km wandelen in 30 uur: een uitdaging die mits de
nodige inspanning voor iedereen haalbaar is. Het grootste deel van de stappers haalt de finish, jij ook?
Oxfam Trailwalker stappen, dat is samen met OxfamSolidariteit de strijd aangaan tegen het onrecht van de
armoede. Samen vestigen we de aandacht van de bevolking en de beleidsmakers op onaanvaardbare situaties.
Ook steunen we lokale partners die concrete oplossingen aanreiken voor duurzame landbouw, toegang tot

i

gezondheidszorg, arbeidsrechten enz.
Per team zamel je minimum 1.500 euro in die naar
Oxfam-projecten gaan.
Het is met vier dat je dit mooie menselijke avontuur
aangaat, met vier dat je de centen inzamelt, met vier
dat je elkaar aanmoedigt… tot de laatste kilometer.
Dit alles natuurlijk met de onvoorwaardelijke steun
van een enthousiast team supporters.
Ook dat is solidariteit! n

milieu@brakel.be - 055 43 17 60
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70

Het echtpaar Francois en Hélène
Vander Linden - De Vleeschauwer

65

Het echtpaar André en Julienne
Van Liefde - De Prez

60

Het echtpaar Emiel en Joanna
De Clercq - De blauwe

60

Het echtpaar Paul en Marie Leontine
Gosseye - De Backer

50

Het echtpaar Elien en Annie
Taildeman - Coesens

Jubilea 22

Wandelen op
en naast hellingen
van de
Ronde van Vlaanderen

2 Vlaanderens
Mooiste Wandeltocht
e

Brakel

Zondag 27 april 2014
Start: Lagere school Sint-Augustinus, Driehoekstraat 42A - 9660 Brakel
Afstanden: 6-12-18-25 km
Gratis bevoorrading (zolang de voorraad strekt)
Inschrijving van 7u tot 15u
Inschrijvingsgeld: leden: € 1,10 • niet-leden : € 1,50
Organisatie: Everbeekse Wandeltochten in samenwerking met Toerisme Brakel,
Toerisme Vlaamse Ardennen en het gemeentebestuur van Brakel
www.everbeeksewandeltochten.be - www.toerisme-brakel.be - www.brakel.be

t Kruis het probleem aan, geef de juiste plaats,

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

Wedstrijdvraag
Hoeveel Brakelse handelaars hebben
in 2013 deelgenomen aan de actie:
‘Met Belgerinkel naar de Winkel’
(tip : tussen de 10 en 50 handelaars)

Gebrekkige verkeerssignalisatie:
Gebreken aan fiets- of voetpad:
Gebrekkig onderhoud van openbaar groen:
Sluikstort:

Winnaar vorige wedstrijdvraag:
Vanessa Vindevogel - Wijmeersstraat 14, 9660 Brakel
(het juiste antwoord was 3896).

Verstuur je antwoord vóór 30 april 2014
naar de toeristische dienst
Marktplein 1 - 9660 Brakel
en win een prachtige prijs.

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

Marktplein 1 - 9660 Brakel

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

Ik heb de volgende melding:

