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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 Gyselinck

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
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

Ruimtelijke ordening en stedenbouw
An Vandecatseye - stedenbouwkundige
055 43 17 58 - stedenbouw@brakel.be
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

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 ’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
Elisa De Keyzer - Maatsch. werkster
055 43 15 05 - elisa.dekeyzer@ocmwbrakel.be
Vanessa Roosen - Maatsch. werkster
055 43 15 04 - vanessa.roosen@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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St.-Sebastiaanruiterommegang
Michelbeke

21

Viering 103-jarige
Maria De Temmerman

30

Brevetuitreiking aan de
gemachtigde
opzichters

ZONDAG

juni

ZATERDAG

Juni

MAANDAG

juni

13

ZONDAG

Feest van de
Vlaamse Gemeenschap

juli

29

DINSDAG

Juli

Viering 100-jarige
Valentine Temmerman

Info voor eigenaars en verhuurders

Omdat (ver)huren eenvoudig kan zijn
t Het Sociaal Verhuurkantoor Zuid

Oost-Vlaanderen is één van de meer
dan vijftig door de Vlaamse overheid
erkende en gesubsidieerde SVK’s.
Wij zijn actief in de regio Zuid OostVlaanderen en werken nauw samen
met ocmw /gemeente. In 2013 zijn de
aangesloten leden Aalst, Brakel, Denderleeuw, Erpe-Mere, Geraardsbergen,
Haaltert, Herzele, Kluisbergen, Lede,
Ninove, Oosterzele, Oudenaarde,
Ronse, Sint-Lievens-Houtem, Zingem,
Zottegem en Zwalm.
Je sluit een hoofdhuurcontract af
met het SVK ZOVL voor een periode
van minstens 9 jaar, waarbij het SVK
op zijn beurt de woning onderverhuurt aan een sociale doelgroep, die
hiervoor aan een aantal voorwaarden
dienen te voldoen. Wij streven naar
het huren en verhuren van kwaliteitsvolle en betaalbare woningen.
Je kan genieten van alle voordelen
en zekerheden uit de private Woninghuurwet, zonder de vele zorgen
die ermee gepaard gaan. Aan het
begin van de huurperiode wordt
door het SVK een plaatsbeschrijving
opgemaakt, er wordt een brandverzekering afgesloten, enz. Gedurende
de huurperiode staat het SVK in voor
de organisatie van herstellings- en
onderhoudswerkzaamheden die ten
laste vallen van de huurder.

DE VOORDELEN
Bij verhuur aan ons kantoor werk je
samen met een professionele partner:
• garantie op huurbetaling;
• enkel belasting op het kadastraal
inkomen en niet op de werkelijke
huurinkomsten;
• het vermijden van langdurige leegstand van je woning en de bijbehorende leegstandsheffing;
• onderhoud van de woning, met de
garantie dat de woning in een goede
staat wordt teruggegeven (mits rekening van eventuele slijtage);
• recht op renovatie- en energiepremies;
• kosteloze service van prospectie tot
verhuring.
Wat verwacht het SVK ZOVL van
jou?
Het Sociaal Verhuurkantoor Zuid OostVlaanderen vraagt geen commissieloon, maar wel een billijke huurprijs
(iets lager dan de marktprijs). Deze
huurprijs varieert en is afhankelijk van
o.a. de grootte van de woning, aantal
slaapkamers, de kwaliteit van de woning, de ligging ...
De woning dient conform te zijn met
de Vlaamse kwaliteitsnormen (veiligheid, gezondheid, woningkwaliteit).
Na een woningbezoek door één van
onze technische medewerkers ontvang je een technisch verslag waarin,
Allerlei 7

zo nodig, enkele opmerkingen worden opgesomd waarmee rekening
dient gehouden te worden opdat de
woning geschikt is om te verhuren.
RENOVATIE?
Is je woning aan renovatie toe? Hierbij
biedt het SVK Zuid Oost-Vlaanderen
extra voordelen. Zo word je correct
geïnformeerd over de werken die
er dienen uitgevoerd te worden en
welke premies je hiervoor kan krijgen.
• Verbeteringspremie: aanpassing elektriciteit, behandeling vocht ...
• Renovatiepremie: tot 30% premie
van het totaalbedrag van de werken (voor minstens 10.000 euro aan
werken);
• Fiscale voordelen: geen geïndexeerd
KI gedurende 9 jaar ...
Indien je de renovatiewerken uitvoert
in een woning die je verhuurt aan
het SVK Zuid-Oost-Vlaanderen, heb je
recht op belastingvermindering. n

i

Premies van de Vlaamse overheid,
de provincies of de gemeenten:
www.wonenvlaanderen.be
www.vmsw.be - www.eandis.be
www.premiezoeker.be
Sociaal Verhuurkantoor
Zuid-Oost-Vlaanderen vzw
Groenlaan 54 - 9550 Herzele
053 39 40 70 of info@svkzovl.be
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NIEUW: “De Sociale Kruidenier”

t Het OCMW van Brakel heeft een samenwerkingsoverenkomst afgesloten via het OCMW van Oudenaarde met de

Sociale Kruidenier ‘De Kaba’, met het oog op een koopkrachtondersteuning voor Brakelse inwoners. Mensen die aan
de kansenpasvoorwaarden voldoen, kunnen langskomen bij het OCMW om een specifieke kansenpas aan te vragen
voor de ‘De Kaba’. Afhankelijk van je gezinssituatie en mits een geldige kansenpas afgeleverd door het OCMW van
Brakel, kan je per week voor een gelimiteerd bedrag aankopen doen en kan je gratis producten verkrijgen. De aangeboden producten (allerhande voedingsmiddelen,
verzorgingsproducten enzovoort) zijn goedkoper dan in de ‘gewone’
winkels, aangezien het OCMW van Brakel een gedeelte van de
kostprijs ten last neemt. ‘De Kaba’ is gelegen te 9700 Oudenaarde,
Sint-Walburgastraat 9 en is open op maandag van 13u30 tot
18u30 en op donderdag van 9 tot 12u.
Let wel: zonder een geldige kansenpas afgeleverd door het
OCMW van Brakel, kan je ‘De Kaba’ niet bezoeken. Naast deze
Sociale Kruidenier blijft de gratis voedselbedeling
in Brakel ook bestaan. Indien je denkt in aanmerking te komen:
contacteer het OCMW ! n

i

blijke.eeckhaut@ocmwbrakel.be - 055 43 15 07
elisa.dekeyzer@ocmwbrakel.be - 055 43 15 05
vanessa.roosen@ocmwbrakel.be - 055 43 15 04
guy.schittecatte@ocmwbrakel.be - 055 43 15 03
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Nieuwtjes

Elisa De Keyzer (055 43 15 05) werkt sedert 1 juli
2014 als maatschappelijk werkster in het
OCMW van Brakel, zij vervangt Janne Debaere.
Vanessa Roosen (055 43 15 04) zal van 1 septembe
r 2014 t.e.m. 31 januari 2015 als maatschappelijk werkster in het OCMW van Brakel Melissa
De Neve vervangen.

De kansenpas voor de schoolgaande jeugd
t Voor wie? Voor elke leerling woonachtig te Brakel (ongeacht waar je naar school gaat) én waarvan de ouders vol-

doen aan onder andere de inkomstencriteria.
Voor welke schoolactiviteiten? Alle ééndaagse en alle meerdaagse schoolactiviteiten, alsook schoolmaaltijden,
aankoop/huur boeken, kopies enzovoort. Per leerling en per kalenderjaar is de maximale tussenkomst van het OCMW
beperkt tot € 200,00.
Kostenvergoeding? Binnen de maand nadat je de factuur van de school hebt ontvangen, moet je deze binnenbrengen bij het OCMW, samen met het bewijs van je betaling. Je krijgt dan 50% door het OCMW terugbetaald. Deze termijn
moet gerespecteerd worden, anders is er geen terugbetaling mogelijk.
Hoe zo’n kansenpas bekomen? Door langs te komen op het OCMW van Brakel, Marktplein 26 te 9660 Brakel. Openingsuren: elke werkdag van 08u00 tot 12u00. In de namiddag na afspraak. Een maatschappelijk werker zal nagaan of je
in aanmerking komt om een kansenpas te verkrijgen. Uiteraard is de nodige discretie verzekerd. Een kansenpas is geldig
gedurende één kalenderjaar, tenzij er zich wijzigingen voordoen (financieel, gezinssituatie, enzovoort). Vergeet dus niet
om elk kalenderjaar opnieuw langs te komen op het OCMW ! Mee te brengen attesten:
- inkomstenbewijzen van alle leden van het gezin (met kinderbijslag en studiebeurzen wordt er geen rekening gehouden) + recentste aanslagbiljet van de belastingen.
- een bewijs van de afbetaling van uw woning.
- een bewijs van huishuur.
- attest inkomstengarantie voor ouderen en gewaarborgd inkomen van de Rijksdienst voor Pensioenen.
Welke inkomsten komen in aanmerking?
• Er wordt rekening gehouden met inkomsten uit onroerende en roerende goederen (van alle leden van het gezin ), zoals o.a. lonen, pensioenen, werkloosheidsvergoeding, enzovoort.
• Afhankelijk van je gezinssituatie, dien je onder een bepaalde inkomensgrens te
blijven:
1 volwassene + 1 kind		
€ 1.300,00
		
1 volwassene + 2 kinderen
€ 1.600,00
		
2 volwassenen + 1 kind		
€ 1.800,00
		
2 volwassenen + 2 kinderen
€ 2.100,00
Per bijkomend kind, wordt er € 300,00 bijgeteld.
• Er wordt geen rekening gehouden met studiebeurzen, kinderbijslag
en medische kosten.
• Het bedrag van de huurprijs dat 1/3 van het inkomen overschrijdt,
wordt in mindering gebracht van het inkomen, om te vergelijken
met de inkomensgrens.
• Als je over een eigen huis beschikt dat afbetaald is, wordt het inkomen met 1/5 verhoogd, te vergelijken met de inkomensgrens. n
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blijke.eeckhaut@ocmwbrakel.be - 055 43 15 07
elisa.dekeyzer@ocmwbrakel.be - 055 43 15 05
vanessa.roosen@ocmwbrakel.be - 055 43 15 04
guy.schittecatte@ocmwbrakel.be - 055 43 15 03
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Tractor Deutz

Fietsen

Pastorij te (ex-)Zegelsem

Deutz Agraxtra 4.57 ACTKD,
aangekocht in 1994.

Een lot van diverse fietsen

De pastorie is een open bebouwing
van voor 1850 met vermelding tot in
1622. Het gebouw is opgenomen
op de inventaris van het Bouwkundig Erfgoed en beschermd als
monument overeenkomstig het
ministerieel besluit dd. 12 december
2002. De instelprijs bedraagt
230.000 euro

Werfcontainer

Lot kasseien
Deze kasseien liggen momenteel
op een perceel ter hoogte van de
Industrielaan 40 te Brakel.

B

Gemeente Brakel

verkoopt!

i
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Meer info op de gemeentelijke website www.brakel.be.

Help je onze
straatkolken
proper
houden?

Een muts voor je huis
t Is je dak nog niet geïsoleerd? Dan is het hoog tijd om

dat wel te doen! Een dak isoleren is meer dan enkel wat
glaswol tussen de balken proppen. Wat meer uitleg van
professionals is altijd handig of je het nu zelf uitvoert of laat
uitvoeren. Om de handige harry’s onder ons te ondersteunen
biedt de MilieuAdviesWinkel (MAW) en de provincie OostVlaanderen 15 workshops rond dakisolatie aan. De workshop
in Brakel vindt plaats op 22 november 2014 in de raadszaal
van het gemeentehuis. De opleiding start om 14u. De workshops worden gegeven door Mario Verhellen en Geert De Vos,
specialisten van de MilieuAdviesWinkel met ervaring in ecologisch bouwen. Geert en Mario beantwoorden graag ook jouw
specifieke vragen. “Het interessante aan zo’n workshop is dat ze
doorgaat op een ongeïsoleerde zolder,” zegt Mario. “We kunnen
daar direct tonen hoe we isolatie goed kunnen aanbrengen.
Zo’n bestaand dak is ook altijd gecompliceerder dan een maquette. Zo kunnen we direct aandacht besteden aan moeilijk
uit te werken details”. De focus in de workshops ligt dan ook
op het praktijkgedeelte. “Mensen onthouden beter als ze zelf
met hun eigen ogen hebben gezien hoe isolatie wordt aangebracht,” vult Geert aan. “En we kijken niet alleen naar isolatiematerialen: een wind- en waterdicht onderdak en een luchtdichte
afwerking langs de binnenkant komen ook aan bod. Verder
is het belangrijk om zo dik mogelijk te isoleren. Daarom timmeren we samen een voorbeeld uit waarbij we een bestaand
keper- of spantendak ‘uitdikken’ tot de gewenste isolatiedikte”.
De workshops Muts Voor Je Huis worden gegeven door medewerkers van de MilieuAdviesWinkel en georganiseerd door
het Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen van de provincie
Oost-Vlaanderen. n

i

en inschrijven:

http://www.bouwwijs.be/inschrijven/mutsvoorjehuis
of milieu@brakel.be - 055 43 17 60

t Je gemeentebestuur heeft samen met TMVW,

partner van water-link heel wat geld geïnvesteerd
en inspanningen geleverd om een gescheiden
rioleringsstelsel te voorzien voor afval- en regenwater. Wij reinigen de straatkolken ook regelmatig
om verstopping door bijvoorbeeld bladeren en
straatvuil te voorkomen. Onze inspanningen
hebben alleen maar zin als we met zijn allen zorg
dragen voor ons rioleringssysteem. Bedankt om
ons hierbij te helpen.
Wat doet de gemeente al?
Straatkolken – de welbekende roosters in de straat
– zijn een belangrijke schakel in de afvoer van
regenwater. Vuilnis, verf- en olieresten horen niet
thuis in onze straatkolken. Ze veroorzaken verstopping en vervuilen het afgevoerde regenwater,
dat uiteindelijk ongezuiverd in onze waterlopen
terechtkomt. Waar dan wel naartoe met je verf- en
terpentineresten, je olie en frituurvet? Breng ze
naar het containerpark of de daartoe voorziene
depots.Help ons zorg dragen voor ons milieu. In
de tabel hiernaast vind je duidelijk waar je terecht
kan met verschillende soorten afval. n

i
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www.water-link.be

DOEN

NIET DOEN

WAAROM

VLOEIBAAR (FRITUUR) VET, OLIE
Teruggieten in de
verpakking en inleveren
in het containerpark.

Door de gootsteen, het
toilet of de straatkolk
spoelen.

• De riool kan verstopt raken
• Verstoring van de zuivering
• Verontreiniging van het
oppervlaktewater.

Door de gootsteen, het
toilet of de straatkolk
spoelen.

• De riool kan verstopt raken
• Verstoring van de zuivering
• Verontreiniging van het
oppervlaktewater.

VAST (FRITUUR)VET
Laten stollen en inleveren
in het containerpark.

VAST AFVAL ZOALS SCHOONMAAKDOEKJES (OOK WEGWERP!)
In de afvalbak

Door het toilet spoelen,
in een straatkolk
dumpen.

• Niet afbreekbaar, dus
het kan de riolen
verstoppen en pompen
doen vastlopen.

VOCHTIG TOILETPAPIER, MAANDVERBAND, TAMPONS, CONDOOMS
In de afvalbak
(bv. naast het toilet)

Door het toilet spoelen,
in een straatkolk
dumpen.

• Niet afbreekbaar, dus
het kan de riolen
verstoppen en pompen
doen vastlopen.

Door de het toilet
spoelen.

• Verstoring van de zuivering
• Verontreiniging van het
oppervlaktewater.

Door de gootsteen,
het toilet of de
straatkolk spoelen.

• Verstoring van de
zuivering

OUDE MEDICIJNEN
Inleveren bij
de apotheek.

VERF (OOK WATERVERDUNBARE)
Resten inleveren bij het
containerpark.

SPOELWATER VAN VERFKWASTEN EN GEBRUIKTE KWASTREINIGER
• Opvangen en inleveren bij het
containerpark
• Kwasten afgesloten bewaren, doordrenkt met water of oplosmiddel
• Opgedroogde kwasten in de afvalbak.

Door de gootsteen,
het toilet of de
straatkolk spoelen.

Milieu 13

• Ontploffingsgevaar
• Verstoring van de zuivering
• Verontreiniging van het
oppervlaktewater.

Inzameling van
harde plastics op
het containerpark
t Harde plastic is een afvalstof die 100% gerecycleerd kan

worden. En recyclage is beter voor het milieu dan het materiaal te
laten verbranden in de huisvuilverbrandingsinstallatie.
Je hoeft deze afvalfractie dan ook niet in de container ‘grof huisvuil’
deponeren en op die manier hoef je er ook niet voor te betalen.
Je kan deze harde plastics dus een ‘nieuw leven’ geven door ze op
het containerpark in de juiste container te sorteren.
Wat valt onder ‘harde plastics’?
Tuinmeubilair - Buizen, dakgoten - Kapotte emmers - Harde plastic bakken - Plastic bloempotjes en - Trays - Plastic platen - Plastic
speelgoed.
Ga vooraf na of het nog om bruikbare spullen gaat. Wat herbruikbaar is, breng je best naar de Kringloopwinkel of meld je aan de
containerparkwachters.
Enkel zuivere materialen!
De harde plastics moeten zuiver zijn om optimaal te kunnen worden gerecycleerd: emmers moeten uitgespoeld zijn, een metalen
buis van een rolluik hoort niet in de container thuis.
Wat is absoluut niet toegelaten in de container
‘harde plastics’?
Polyester voorwerpen (bv. skateborden, valhelmen…) - Toestellen
op elektriciteit of batterijen - (Klein) Gevaarlijk Afval (bv. jerrycans,
emmers met verfresten…) - Emmers gevuld met cementresten
- Inktpatronen - Zachte kunststoffen zoals voetballen, dekzeilen,
folies - Draagtassen - Samengestelde materialen zoals frigoboxen,
reiskoffers, kinderzitjes - Golfplaten versterkt met vezels - Tuinslangen - PMD-afval, yoghurtpotjes en botervlootjes, champignonbakjes - Metalen voorwerpen
We merken dat deze container steeds heel veel zaken bevat die er
niet bij horen vandaar de oproep. Als je twijfelt over de sorteerregels, vraag het dan aan de containerparkwachters. n
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Kerstboom
gezocht
t Het gemeentebestuur van Brakel
doet een oproep aan haar inwoners om
naar jaarlijkse gewoonte een kerstboom
aangeboden te krijgen.
De kerstboom zal tijdens de eindejaarsperiode op het Marktplein staan.
De kerstboom (picea abies of abies
nordmanniana) moet voldoende groot
zijn (10 – 15m) en mooi egaal gevormd.
De boom moet ook gemakkelijk te
vellen zijn. Het gemeentebestuur zorgt
voor het vellen en het transport.
Wie zo een kerstboom in zijn tuin heeft,
kan contact opnemen met de gemeentelijke milieudienst op het nummer
055 43 17 60 of via milieu@brakel.be
vóór 31-10-2014. n

BIJZONDERE
SLUITINGSDAG
CONTAINERPA EN
RK
Woe

milieu@brakel.be - 055 43 17 60

nsdag 17-09-201
4 (kermis)
Zaterdag 1-11-2
014 (Allerheilige
n)
Dinsdag 11-11-2
014 (Wapenstils
tand)
Zaterdag 15-11-2
014 (Koningsdag
)
Vrijdag 26-12-20
14 (2e Kerstdag)
Zaterdag 27-12-2
014
Dinsdag 30-12-2
014
Woensdag 31-12
-2014
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Verbijsterende bijen
t

Eén bloembol kan bijenlevens redden

De actie verbijsterende bijen voor de Oost-Vlaamse inwoners gooit het dit
jaar over een andere boeg. De provincie Oost-Vlaanderen vraagt nog steeds
de inzet van haar inwoners om het bijenbestand te helpen. Niet meer met het inzaaien
van een specifiek bloemenmengsel in het voorjaar, maar wel door krokusbollen te planten
in het najaar (oktober tot december). Krokussen zijn vaak de eerste bloeiende planten in
het voorjaar. Ze kunnen hiermee de eerste voedselbron (nectar en stuifmeel) vormen voor
bijenvolken en solitaire bijen, die de winter doorkwamen. Krokusbollen moeten maar één keer
aangeplant worden. De jaren nadien komen ze vanzelf terug. Jaar na jaar komen er ook
meer bloemen bij. Heb je een tuin of gewoon een plantenbak?
Dan kan ook jij de bijen en andere nectarminnende insecten in het vroege voorjaar extra nectar aanbieden door krokusbollen te
planten. In samenwerking met de provincie Oost-Vlaanderen verdeelt de gemeente Brakel gratis zakjes krokusbollen op woensdag 8 oktober 2014. Deze kunnen afgehaald worden bij de gemeentelijke milieudienst. In een zakje zitten 5 krokussen, maat 8/9.
De actie is geldig zolang de voorraad strekt. n
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milieu@brakel.be - 055 43 17 60

Bandenspanningsactie op 17-10-2014
De juiste bandenspanning = 1 gratis tankbeurt per jaar!

t Maar liefst 85% van de Vlamingen rijdt rond met een foutieve bandenspanning.
Dit blijkt uit een steekproef van Ecolife. Dit zorgt niet alleen voor een verhoogd brandstofverbruik maar ook voor een slechtere controle over het stuur. Bovendien verslijten je banden sneller als ze niet correct zijn opgepompt. De Energiesnoeiers van De
Kringwinkel Teleshop organiseren samen met het gemeentebestuur van Brakel deze
bandenspanningsactie om chauffeurs zuiniger én veiliger op de weg te helpen.
De juiste bandenspanning zou elke chauffeur in Vlaanderen jaarlijks 1 gratis tankbeurt
opleveren.
Samengevat:
• minder brandstofverbruik, dus zuiniger rijden
• betere grip op de weg, dus veiliger
• minder brandstofverbruik is ook minder CO2-uitstoot, dus beter voor het milieu
• banden gaan langer mee, dus minder slijtage
Kom op 17 oktober 2014 van 13u tot 16u30 langs op het Marktplein en laat gratis je bandenspanning controleren en corrigeren.
Meer details kan je ook terugvinden op: www.ecospanning.be. n
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milieu@brakel.be - 055 43 17 60
Milieu 15

Hoe gaat het met “toeristisch” Brakel?
t Goed! In mei jl. organiseerde Toerisme Brakel de “dag van het park”. Het volgende

evenement is samenwerken - we koppelen het voorziene budget aan dat van de organisator - met een activiteit van de Middenstandsraad (gepland op zondag 12/10). De
tweejaarlijkse “week van de smaak” wordt dan de “dag van de smaak”. Rond het thema
“oorlogskeuken” zullen allerlei hapjes aangeboden worden via een plaatselijke kookclub.
Na anderhalf jaar hard werken nadert, de viertalige toeristische promotiefilm de eindfase. De opnames werden gespreid over de vier seizoenen. De hoofdclip “Beleef toeristisch
Brakel” van circa 7 minuten toont alle aspecten (landschappen, monumenten, logies,
streekproducten, evenementen…) van toeristisch Brakel op een flitsende wijze, luchtopnames inbegrepen. Daarnaast zullen een aantal deelfilmpjes (circa 4 minuten) rond deze
thema’s klaargestoomd worden: Brakel vanuit de lucht en vanop de grond, streekproducten, logies, evenementen,
ruiterommegangen, recreatie en Walmke Brand. Al deze filmen komen op de website van toeristisch Brakel en op
YouTube in de loop van november. De viertalige website wordt intussen verder herwerkt. In 2013 werden 13.086 (*)
“toeristische aankomsten en overnachtingen” genoteerd. (*) Bron: FOD Economie-Algemene Directie Statistiek. n
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toerisme@brakel.be - 055 43 17 63

Herstel Mijnwerkerspad goedgekeurd

t De gemeenteraad d.d. 30 juni 2014 keurde het herstel van het Mijnwerkerspad goed. Vooral op het stuk tussen de Zwalmbeekweg en de Kasteeldreef duwen wortels het asfalt omhoog. De raming voor het uitvoeren van deze werken bedraagt
afgerond 56.000 euro. Momenteel wordt de overheidsopdracht doorlopen, waardoor het nog niet mogelijk is een startdatum kenbaar te maken. n
rut.vanderstraeten@brakel.be - 055 43 17 80

i

Gemeentelijke geschenkbon beschikbaar.
t In samenwerking met de Middenstandsraad werd een gemeentelijke geschenkbon

uitgewerkt (10, 25 en 50 euro). Deze geschenkbon zal bij deelnemende handelaars in
Brakel kunnen gebruikt worden. De lijst van deelnemers zal ook op de gemeentelijke
website te vinden zijn. Naar aanleiding hiervan besliste de gemeenteraad dd. 30 juni
2014 om ook de geboortepremie en de premie voor buurtfeesten via de gemeentelijke geschenkbon uit te betalen. n
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adviesraden@brakel.be - 055 43 17 64

Diverse wegeniswerken op komst

t Naar jaarlijkse gewoonte worden een reeks van diverse wegeniswerken via een open aanbesteding door een aannemer
uitgevoerd. Deze opdracht is momenteel lopend. Werken die dit jaar aan bod komen: aanleg greppels Opbrakelsestraat (889
m) en Hollebeekstraat (50m), herstel betonvakken in de Lessensestraat (18m2), aanleg grijze betontegels in de Kruisstraat
(180m2), aanleg van boordstenen in de Vijfdagwandweg (10m) en Plankkouter (45m).
De raming van de werken bedraagt € 209.000,00 incl. BTW. n
rut.vanderstraeten@brakel.be - 055 43 17 80

i
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ZONDAG

Open Monumentendag

Erfgoed vroeger, nu en in de toekomst

september
10 - 18 uur

KLOOSTERKERK VAN DE ZUSTERS VAN MARIA

Onthaal
Bezoek aan de tentoonstelling:
- Instrumenten van pijn en hoop
- Kruiden en artsenijen
- Geneesheiligen
Animatie: Koninklijke Harmonie De Eendracht - Kunstkring Die Bronne
DORPSKERN MICHELBEKE

De Sint-Sebastiaanskerk
Café Sint-Sebastiaan
Animatie: Jonge muzikanten musiceren in de kerk - Accordeonmuziek in het café
WATERMOLEN VAN BOEMBEKE

Eerste fase van de restauratie afgewerkt!
Onthaal
Animatie: Volkskunstgroep Perreken.

Literatuurliefhebbers worden
verwend in het najaar
t Joris Tulkens, auteur van misdaadverhalen én schit-

terende historische romans praat op vrijdag 3 oktober
in de bib over Vesalius naar aanleiding van zijn jongste
roman. Een activiteit i.s.m. Triverius. Op 25 november kan je met de bus mee naar Stefan Hertmans
in Ronse (zie Oorlogspennen). En op donderdag 11
december is Erik Vlaminck onze gast. Deze roman- en
theaterschrijver oogstte veel lof voor zijn zesdelige
familiekroniek. Ook zijn recente romans ‘Suikerspin’ en
‘Brandlucht’ werden bijzonder positief onthaald. We
vertonen verder op vrijdag 31 oktober een verfilmd
literair meesterwerk op groot scherm: ‘Kalme chaos’,
naar het boek van Sandro Veronesi. Vergeet ook niet
het bezoek aan de Boekenbeurs in Antwerpen op
zaterdag 8 november voor slechts 5 euro (ticket en
bus) per persoon. n

Een bibweek vol passie!
t De bibweek bestaat 20 jaar en dat wordt gevierd

in Vlaanderen. In onze bib kan je op zaterdag 11
oktober terecht voor de verwendag tussen 9 en 12u:
traktaties, live muziek, boekenverkoop en gratis
ontlenen van cd’s, pc-spelletjes en dvd’s. Op zondag
12 oktober is er de hele dag boekenverkoop en zijn
er diverse activiteiten. En daarvoor vragen we jouw
medewerking! Heb je een passie, een intense hobby,
een hevig stokpaardje… en wil je dat met anderen
delen? We bieden je die zondagnamiddag een podium of een plek om met gelijkgezinden te praten.
Aarzel niet om ons te contacteren. n
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& inschrijvingen: 055 42 12 45
brakel@bibliotheek.be

i

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

Muziek in het najaar
t Eén van de hoogtepunten uit de klassieke

muziek is het ‘Deutsches Requiem’ van Johannes
Brahms. Op zaterdag 4 oktober kan je dit beluisteren in de kapel van de Zusters van Maria in de
versie voor koor (Gents Madrigaalkoor), solisten
(Hilde Coppé en Josep-Ramon Olivé Soler) en
piano vierhandig (Hans Ryckelynck en Hein Boterberg) o.l.v. Johan Duijck. Kaarten (12, 10 of 6 euro)
voor dit concert van het Festival van Vlaanderen zijn te koop in de bib en op de Dienst voor Toerisme. Met dank aan de
sponsors Culturele Raad, Incomec-Cerex, Belfius Brakel, Drukkerij Surdiacourt, Garage Vande Putte en TMVW, partner van
waterlink.
Op donderdag 20 november, om 20.15u, concerteert het Duo Ultreya in de bib. Martina Diessner en Peter
Van Wonterghem vertolken muziek uit de middeleeuwen en renaissance op diverse historische instrumenten.
Om 19u is er voor geïnteresseerden een inleidende voordracht met focus op de kunst van de troubadours. n

i

& inschrijvingen brakel@bibliotheek.be - 055 42 12 45
De Bib 18

Win een diner in een exclusief restaurant!
t Jawel, met Bibliotheken Vlaamse Ardennen gaan we de culinaire toer op. We

zoeken naar boeken die doen denken aan lekkere gerechten. Dat kan al door de
titel, door een tongstrelend fragmentje, door de naam van een auteur… De wedstrijd is eigenlijk heel eenvoudig. We vragen welk boek je inspireert en een recept.
Dat recept mag, maar hoeft helemaal geen eigen creatie te zijn. Wat ons vooral
interesseert, is de link tussen literatuur en lekker eten.
Haal dus vlug het deelnemingsformulier van de wedstrijd ‘Verlekkerd op
literatuur’ in de bib of download het via www.bibliothekenvlaamseardennen.be
want er zijn fantastisch lekkere prijzen te winnen! De hoofdwinnaars kunnen met een waardebon van 250 of 200
euro naar resp. Margaretha’s in Oudenaarde, Maison D. in Ronse of restaurant Deauville in Kluisbergen! Deelnemen
(vanaf 16 jaar) kan tot 30 september. n
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& inschrijvingen: 055 42 12 45 - brakel@bibliotheek.be

Oorlogspennen in de Vlaamse Ardennen
t Ook in het najaar zijn er boeiende activiteiten in de reeks rond Wereldoorlog I

van Bibliotheken Vlaamse Ardennen. En bij voldoende belangstelling is er
opnieuw gratis busvervoer!
Op donderdag 18 september trekken we naar De Woeker in Oudenaarde.
Met het muzikale kijk- en luisterspel ‘Heldentroost’ brengt de Oudenaardse
zangvereniging er populaire strijd- en volksliederen en verhalen over mannen
in de loopgraven en hun geliefden aan het thuisfront.
In de Cultuurtempel van Maarkedal luisteren en kijken we op vrijdag 10
oktober naar ‘In Flanders’ fields’, een multimediaal oorlogsdagboek door het ensemble Grupetto
(viool, altviool, piano, klarinet en cello). De cellist is Brakelaar Valentijn Biesemans. Tenslotte
verwelkomen we in de bib van Ronse niemand minder dan veelvuldig bekroonde
literaire duizendpoot Stefan Hertmans.
Met zijn ‘Oorlog en terpentijn’ schreef hij een onvergetelijk boek over W.O. I. n
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& inschrijvingen brakel@bibliotheek.be - 055 42 12 45

De bib maakt je mediawijs

t Wil je eindelijk eens weten hoe het nu zit met Facebook enTwitter? Kom dan zeker

naar de praktische workshop door Hugo Conderaerts op vrijdag 5 september, tussen
14 en 16u. Vooraf reserveren is wel nodig.
Het internet is fantastisch, de mogelijkheden zijn enorm. Maar zijn er ook gevaren? Hoe
zit het met de privacy? Eddy Willems, dé securityspecialist van de Benelux en auteur
van diverse boeken rond cybergevaar, maakt ons wijzer. Absolute aanrader, deze voordracht want het gaat ons allen aan …
Iedereen is welkom op donderdag 16 oktober, om 20u, in de bib. Graag vooraf reserveren. n
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& inschrijvingen: 055 42 12 45 - brakel@bibliotheek.be
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Beleef het
in de bib!

ag
Zond-2014
12-10

11.11.11
Sorry is niet genoeg!
t 11.11.11 - Actieweekend in Brakel: 11 en 12 oktober

De voedselverspilling staat centraal in de nieuwe campagne van
11.11.11. Met de boodschap ‘Sorry is niet genoeg’ hopen we dat het
probleem van de voedselverspilling structureel wordt aangepakt.
Want terwijl er jaarlijks 1/3 van het voedsel - dat is 1,3 miljard ton wordt verspild, lijdt 1 op 8 mensen wereldwijd honger.
Jawel, u leest het goed: 1/3 van het voedsel wereldwijd wordt
verspild. En dat dus terwijl veel mensen honger lijden. Bovendien
betekent voedselverspilling een verkwisting van schaarse grondstoffen. Dat is onaanvaardbaar. Enkel ‘sorry’ zeggen is niet genoeg. Er
moet dringend een beleid komen dat verspilling tegengaat. Daarom
sporen we politici aan om verspilling te beperken in elke schakel van
de voedselketen: vanop het veld in het Zuiden tot bij de consument
in het Noorden. Want enkel als we fundamenteel ingrijpen, kunnen
we verspilling tegengaan.
Ook in Brakel gaan we aan de slag met de slogan. In het weekend van
11 en 12 oktober (maar ook de weken ervoor) gaan we op zoek naar
966 Brakelaars die in een korte videoboodschap ‘Sorry is niet genoeg’
zeggen, om deze filmpjes vervolgens naar 11.11.11-nationaal door
te sturen. Daar zullen ze alle videoboodschappen die uit Vlaanderen
binnenkomen op de site plaatsen, als een duidelijk signaal naar onze
beleidsmakers. Onze burgemeester heeft alvast een klinkende tegenprestatie beloofd als we erin slagen de 966 videoboodschappen
binnen te halen.
Onze 11.11.11-ploeg werkt ook mee aan het initiatief ”Brakel oktobert” van de Middenstandsraad op zondag 12 oktober. De aandacht
die we willen vestigen op voedselverspilling en op het belang van
lokale producten kunnen we dan ook combineren met ‘De Dag van
de Smaak’. De verschillende initiatieven gaan door op het Marktplein,
Neer- en Hoogstraat. Kom zeker eens langs op onze stand voor het
inspreken van een videoboodschap, proeven van een lekkernij (bereid met overschotten en ‘lelijke’ groenten), de sappenperser, en een
marktje met lokale producten!
Wie graag meer informatie wil of graag zou meehelpen aan de verschillende initiatieven van 11.11.11-Brakel, kan contact opnemen met:
Henk Van Hootegem, voorzitter 11.11.11-Brakel, gsm. 0485 71 52 24,
henkenkathleen@telenet.be. n

i

kimberley.vanlierde@brakel.be - 055 43 17 64
Allerlei 20

Brakel oktobert
ZONDAG 12 OKTOBER 2014 VANAF 14 U.
NEER -, HOOGSTRAAT EN MARKTPLEIN
Opendeurweekend
handelscentrum Brakel
Vele handelaars openen hun deuren
op zondag met aansluitend evenementen
• Rommelmarkt
• Straatanimatie
• Speelstraat
• Dag van de smaak (organisatie VVV Toerisme
Brakel)
• Levend kickerspel (Shopping Brakel)
• Een vrij podium (kans op 250 euro aan waardebonnen)
• Boekenverkoop (gemeentelijke bibliotheek)
• Actie 11.11.11 - Sorry is niet genoeg
Meer info volgt: www.brakel.be - Uit in Brakel
Alle activiteiten zijn gratis!
Organisatie:
Middenstandsraad Brakel - Shopping Brakel
(Toerisme Brakel - gemeentelijke bibliotheek
11.11.11 comité en gemeentelijke adviesraden
i.s.m. het gemeentebestuur van Brakel
en Provincie Oost-Vlaanderen).

i

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

Doe-aan-sportbeurs 20 en 21 november 2014.
t Na de succesrijke editie van 2012 zal de gemeentelijke sportraad

in nauwe
samenwerking met de gemeentelijke sportdienst en de Brakelse sportverenigingen
een “Doe-aan-sport-beurs” organiseren in de gemeentelijke sporthal ‘de Rijdt’ op
donderdag 20 november en vrijdag 21 november 2014.
Overdag komen de Brakelse basisscholen aan de beurt met meer dan 500 leerlingen.
Op vrijdagavond 21 november 2014 tussen 19u en 20u30 is de sportbeurs toegankelijk voor het brede publiek. Het 2-daagse gebeuren wordt afgesloten met een
sportieve apotheose ! n

i

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

Sport Na School
schooljaar 2014-2015

t Met Sport Na School (SNS) krijgen de leerlingen van de secundaire

scholen, in onze gemeente Brakel, de kans om gedurende een bepaalde
periode aansluitend na de schooluren en zelfs daarbuiten deel te nemen
aan verschillende sportactiviteiten aan een voordelige prijs. Met een
SNS-pas kan je sporten waar, wanneer, hoeveel en met wie je wil. Je kan
dagelijks en onbeperkt aan meer dan één sportactiviteit deelnemen. Je
hebt keuze uit tal van boeiende activiteiten zoals muurklimmen, squash,
paardrijden… Teveel om op te noemen.
Inschrijven kan voor 1 of 2 periodes van telkens 12 weken. Een SNS-pasje
voor 12 weken kost 30 euro; voor 24 weken betaal je 45 euro. Via de mutualiteit kan je nog een deel van het inschrijvingsgeld terugkrijgen. Vraag
daarom bij je mutualiteit de nodige blanco-formulieren aan. n

i

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

Interscholenveldloop op woensdag 24 september 2014.
t Naar jaarlijkse gewoonte richt de Brakelse sportdienst i.s.m. de Brakelse sportraad

eind september een interscholenveldloop in voor het lager en secundair onderwijs.
Dit gaat dit jaar door op woensdag 24 september 2014 op het voetbalterrein van
Standaard Michelbeke.
De start van deze veldloop is voorzien om 13.30u stipt voor de reeksen van het basisonderwijs en om ± 14.30u voor de reeksen van het secundair onderwijs. n

i

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

Allerlei
Sport 217

60

Het echtpaar Valère en Georgette
Cousserier - Van de Mergel

50

Het echtpaar Jean-Baptist en Christiane
Van Wymeersch- Schiettecatte

50

Het echtpaar Roger en Marie-Christine
Meerschaut - Cruypelinck

50

Het echtpaar Fernand en Maria
De Clercq - Elebaut

50

Het echtpaar André en Christiane
Gosseye - Gosse

50
Jubilea 22

Het echtpaar Angel en Monique
Haillez - Vandermaelen

TRIVERIUSEVENEMENT

ZATERDAG

13
09
2014
15u
KASTEELSTRAAT - HOOGSRAAT - NEERSTRAAT - GAUWSTRAAT - WARANDE
DR. DEDRIJVERESTRAAT - STATIONSPLEIN - SPOORWEGSTRAAT
Fanfare Vrije Kunstkring • Orde van Triverius • College van burgemeester en schepenen
Koninklijke Kunstkring Die Bronne • Koninklijk Werk der Volkstuinen • Werkgroep Open Monumenten
Geneesheren Brakel-Lierde • Dansgroep Cadanza Renaissance (Binche) • Stichting Keizer Karel Gent

INSTRUMENTEN VAN PIJN EN HOOP
KRUIDEN EN ARTSENIJEN - GENEESHEILIGEN
Kloosterkerk van de zusters van Maria, Ingang via de Spoorwegstraat.
De tentoonstelling is te bezoeken van 14-09-2014 tot 26-10-2014
op zaterdag en zondag van 14 tot 18 uur en na afspraak:
Dienst Toerisme Brakel, 055 43 17 64 - toerisme@brakel.be

t Kruis het probleem aan, geef de juiste plaats,

ev. straat en huisnr. aan.
Beschadigd wegdek:

Wedstrijdvraag

Op 4 oktober is er terug
Festival van Vlaanderen in Brakel.
Wie staat er dit jaar op het programma?

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

Winnaar vorige wedstrijdvraag:
P. De Sutter - Fayte 30, 9660 Brakel.
(juiste antwoord was 343)

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

Sluikstort:
Verkeershinder:
Verstopte riool:

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

Ik heb de volgende melding:

Gebreken aan grachten/beken:
Andere (geef onderwerp aan):

t Je gegevens:

Naam*:

20 december 2014 - Markt Brakel

Kandidaat-standhouders kunnen zich
melden via de inschrijvingsbundel 2014.
Deze bundel is samen met het
inschrijvingsformulier terug te vinden
op de gemeentelijke
website www.brakel.be

Adres*:
Telefoon:
E-mail:
* verplicht in te vullen veld.
Stuur deze meldingsstrook onder
gesloten omslag naar Gemeente Brakel,
Marktplein 1 - 9660 Brakel.
www.

Kerstmarkt

.be

HET GEMEENTEBESTUUR VAN BRAKEL
STELT DE TENTJES GRATIS TER BESCHIKKING…
SNEL ZIJN IS DUS DE BOODSCHAP!

INSCHRIJVING

