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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Secretaris
Jürgen De Mets - Gemeentesecretaris
055 43 17 50 - jurgen.demets@brakel.be
Secretariaat
Danny Van Daele - Adm. hoofdmedewerker 
055 43 17 52 - danny.vandaele@brakel.be
Tamara Verspeeten - Stafmedewerker
055 43 17 54 - tamara.verspeeten@brakel.be
Dany Blommaert - Adm. medewerker 
055 43 17 53 - dany.blommaert@brakel.be
Technische Dienst
Rut Vanderstraeten - Diensthoofd Openbare Werken
055 43 17 59 - rut.vanderstraeten@brakel.be
Sybille Coesens - Adm. medewerker 
055 43 17 59 - sybille.coesens@brakel.be
Bevolking
Dirk Faingnaert - Adm. medewerker 
055 43 17 66 - dirk.faingnaert@brakel.be
Hilde Vandecatsye - Adm. medewerker 
055 43 17 67 - hilde.vandecatsye@brakel.be
Burgerlijke stand
Marie-Paule Teerlinck - Adm. hoofdmedewerker
055 43 17 62 - mariepaule.teerlinck@brakel.be
Sabrina De Bock - Adm. medewerker
055 43 17 62 - sabrina.debock@brakel.be
Peter Haegeman - Adm. medewerker 
055 43 17 65 - peter.haegeman@brakel.be
Debby De Pessemier - Adm. medewerker 
055 75 57 77 - debby.depessemier@brakel.be

Ruimtelijke ordening en stedenbouw
Sarah Van Muylem - GIS ambtenaar
055 43 17 79 – sarah.vanmuylem@brakel.be
Christelle Demooi - Adm. medewerker 
055 43 17 58 - christelle.demooi@brakel.be
Carin Grooten - Stedenbouwkundige
055 43 17 58 - stedenbouw@brakel.be
Voor het bespreken van een dossier met de stedenbouwkundige
 is het aangewezen vooraf een afspraak vast te leggen.
Milieu
Sandy Casieris - Milieuambtenaar 
sandy.casieris@brakel.be
Jonathan Verspeeten - Adm. medewerker 
055 43 17 60 - jonathan.verspeeten@brakel.be
Toerisme - Cultuur
Gary De Nooze - Adm. medewerker 
055 43 17 63 - toerisme@brakel.be
Jeugd - Middenstand - Senioren
Kimberley Vanlierde - Adm. medewerker
055 43 17 64 - adviesraden@brakel.be
Financiële dienst
Ludo De Smet - financieel beheerder 
055 43 17 51 - ludo.desmet@brakel.be
Lien Decock - Financieel deskundige 
055 75 57 78 - lien.decock@brakel.be
Christiane tkint - Adm. medewerker
055 43 17 55 - christiane.tkint@brakel.be
Joris Bakkaus - Adm. hoofdmedewerker
055 43 17 56 - joris.bakkaus@brakel.be

t
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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

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 - financieel beheerder 
055 43 12 94 - ludo.desmet@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
Melissa De Neve - Maatsch. Werkster
055 43 15 04 - melissa.deneve@ocmwbrakel.be
Elisa De Keyzer - Maatsch. Werkster
055 43 15 05 - elisa.dekeyzer@ocmwbrakel.be
Vanessa Roosen - Maatsch. Werkster - LOI
055 43 15 07 - vanessa.roosen@ocmwbrakel.be 

Belauto: 055 43 15 00

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

     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

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

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

OCMW BRAKEL

     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

     Drugspreventie & begeleiding PISAD

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

     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. 

Tel.: 055 43 15 09
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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)

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.

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 
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.

    

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

    

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.

Openingsuren wintermaanden (september - april)
Maandag tot vrijdag van 9 u. tot 23 u.
Zaterdag van 9 u. tot 22 u.
Zondag 9 u. tot 12 u. (november - februari)

    

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 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.

    

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 PWA-kantoor
Dinsdag van 8.30 u. tot 12 u.
Woensdag van 8.30 u. tot 12 u. en van 16 u. tot 19:30 u.
Donderdag van 8.30 u. tot 12 u.

    

Nieuwe clubs die in de toekomst willen
gebruik maken van de sporthal, lesgevers
in bepaalde sporttakken (in de vorm van
initiaties) zijn altijd welkom !
Reservatie liefst telefonisch of ter plaatse.

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

     Plaatselijk Werkgelegenheids Agentschap 

     Gemeentelijke Sporthal “De Rijdt” - Sportdienst Brakel

	  



Uitreiking diploma’s  
computerlessen 

senioren.

Dag van de Mantelzorg 
met Zaki

Juni

Juni

VRIJDAG

VRIJDAG

10

24

Ruiterommegang 
Nederbrakel

“100 jaar Groote Oor-
log” : tentoonstelling 

over telecommunicatie 
tijdens WO1

Feest van de Vlaamse 
Gemeenschap

Ruiterommegang 
Michelbeke

ZONDAG

3
Juli

28-29
Mei

ZONDAG

10
Juli

ZONDAG

19
Juni
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Digitale bouwvergunning 
vanaf 1 september mogelijk

t Sneller, eenvoudiger, transparanter
Wie vandaag bouwt, moet zijn dossier op papier indie-
nen. Gedurende het hele vergunningsproces komen 
er documenten en bijlages bij en legt het dossier fysiek 
een lange weg af. De digitale afhandeling versnelt en 
vereenvoudigt die procedure, die verloopt via een 
centraal uitwisselingsplatform dat zowel behandelende 
als adviserende instanties toegang geeft tot het dossier. 
Alle betrokken instanties hebben inzage en kunnen 
online hun advies verstrekken of vragen formuleren.

De voordelen op een rijtje
• Je kan je dossier opvolgen wanneer je wil, 24 uur op 
24 en 7 dagen op 7. Je hoeft dus niet langer diverse 
diensten af te schuimen binnen de voorziene ope-
ningsuren om je aanvraag in orde te kunnen brengen.
• Je kan je dossier opvolgen van waar je wil, ook vanuit 
je zetel thuis.
• Je kan op elk moment de status van je dossier nakij-
ken. Zo weet je altijd in welke fase je dossier zich be-
vindt. Ook de uiteindelijke beslissing verloopt digitaal. 
Hiervan word je op de hoogte gebracht via e-mail.
• Dezelfde informatie wordt slechts één keer opge-
vraagd en in een centrale bron bewaard. Daardoor 
moet de aanvrager geen informatie aanleveren die 
al bij de overheid beschikbaar is. Gedaan met dubbel 
werk. Ook kopieën maken van je dossier voor verschil-
lende instanties is verleden tijd.
• Aanvragers, architecten en lokale besturen besparen 
tijd en geld door digitaal te werken. Uit onderzoek blijkt 
dat de digitalisering voor lokale besturen een besparing 
betekent van 100 à 160 euro, afhankelijk van het soort 
aanvraag.

Hoe werkt het?
Je surft naar www.omgevingsloket.be, het digitaal 
platform van de Vlaamse overheid, met je elektronische 
identiteitskaart. Een helpdesk beantwoordt eventuele 
vragen. n

Dorpskernvernieuwing
t Na de onderbreking wegens het bouwverlof zijn de 
werken in fase 2 (van de in totaal 8 fases) ondertussen 
opnieuw aan de gang. 
Fase 2 omvat rioleringswerken in de Serpentestraat 
(richting Marktplein) en het plaatsen van een buffer-
bekken voor het tijdelijk opvangen van regenwater in 
het Marktplein. De geraamde uitvoeringstermijn van 
de werken in deze fase is 60 werkdagen (midden juni 
– midden oktober; rekening houdend met het bouw-
verlof ).
Ondertussen voert Solva nieuwe archeologische onder-
zoeken uit op het Marktplein richting de Hoogstraat.
Tijdens deze werken zal er geen verkeer mogelijk zijn 
in de Serpentestraat en op het Marktplein. De weke-
lijkse markt op woensdagvoormiddag zal doorgaan in 
de Hoog- en Neerstraat. De “septemberkermis” wordt 
uitzonderlijk verplaatst naar parking Tirse.
Via het startscherm op www.brakel.be kan je hierom-
trent nog meer informatie vinden. n

i   

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

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

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

Allerlei  7
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2e Sportgala 
Oproep tot indiening kandidaturen!
t De gemeentelijke sportraad en sportdienst richt voor de 2de maal een sportgala in, dit op vrijdag 9 december 2016 
in de gemeentelijke sporthal ‘de Rijdt’. De bedoeling van dit sportgala is de gemeentelijke sportlaureaten gepast te 
huldigen op basis van de eerder behaalde en bijzondere sportprestaties. De behaalde sportprestaties die in aanmerking 
zullen komen zijn deze die behaald zijn tussen 1 september 2015 en 1 september 2016. Volgende categorieën komen in 
aanmerking voor huldiging : sportverdienste/sportvrijwilliger, G-sporter, sportbelofte (jongere -18 jaar), sportploeg com-
petitie jeugd (-18 jaar), sportploeg competitie (+18 jaar), sportman/sportvrouw competitief (individueel + 18 jaar) en 
sportsenior (55+ jaar). Nieuw is dat de recreatieve sportbeoefenaar (man/vrouw/jeugd/ploeg) ook zijn/haar kandidatuur 
kan indienen. Kandidaturen kunnen worden ingediend tot uiterlijk 16 september 2016 aan het loket van de sportdienst 
(sporthal ‘de Rijdt’). De winnende kandidaten zullen uiteindelijk worden gekozen door een deskundig samengestelde 
jury. De aanvraagformulieren en de bijhorende reglementering zijn beschikbaar op de sportdienst en te raadplegen op 
de gemeentelijke website. n
    i  spordienst@brakel.be of 055 42 31 98

Uitbreiding lessenreeksen najaar
t Lessenreeksen gemeentelijk sporthal ‘de Rijdt’:
Vanaf zaterdag 10 september 2016 (9u) zal op de homepagina van de gemeentelijke website (www.brakel.be) een link 
om in te schrijven terug te vinden zijn voor de volgende lessenreeksen:

• 15-lessenreeks kleuterturnen: start op zaterdag 24/09 van 9.30 tot 10.30u (3-4 jaar) en van 10.30 tot 11.30u (4-5 jaar)
• 30-lessenreeks turnen: start op zaterdag 24/09 van 11.30 tot 12.30u (6-8 jaar) en van 12.30 tot 14u (8-10 jaar)
• 30-lessenreeks ropeskipping: start op woensdag 21/09 van 17 tot 18u (6-9 jaar) 
en van 18 tot 19u (9-12 jaar) - start op zaterdag 24/09 van 16 tot 17u (6-9 jaar)
• 10-lessenreeks muurklimmen vanaf 7 jaar:
- start op maandag 19/09 (gevorderden: 17-18u)
- start op donderdag 22/09 (beginners: 17-18u - experts: 18-19u)
• 15-lessenreeks multimove: start op maandag 12/09 
van 17 tot 18u (4-6 jaar) en van 18 tot 19u (6-8 jaar)
Voor de volgende 10-lessenreeksen kan reeds worden ingeschreven 
op de gemeentelijke website:
• spinning vanaf 16 jaar (beginners:19.45-20.45u - gevorderden 20.45-21.45u): 
Reeks 2 start op maandag 12 en/of woensdag 21/09. 
Reeks 3 start op maandag 5 en/of woensdag 7/12.
Verdere informatie zal binnenkort terug te vinden zijn op de 
gemeentelijke website (www.brakel.be > vrije tijd en toerisme > sport). 
Nieuw: vanaf 12 oktober BBB-fitnes voor volwassenen n

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



t Als 75-plusser heb je enige weken geleden een brief ontvangen 
van het OCMW, waarbij werd meegedeeld dat in het najaar een 
postbode zal langskomen voor een korte bevraging.
Eén van de doelstellingen van het OCMW is immers om ouderen 
zolang mogelijk thuis te laten wonen, voorzien van alle nodige 
comfort en noodzakelijke dienstverleningen.
Om te weten welke noden er momenteel nog bestaan, zullen dus 
alle nog thuiswonende 75-plussers, woonachtig in Brakel, een be-
zoekje krijgen van een postbode, om een korte vragenlijst samen in 
te vullen. Dit zal zo’n 5 à 10 minuten duren.
De postbodes die langskomen hebben daarvoor een opleiding 
gekregen.
Bovendien krijg je ook een brochure met de voor jou relevante 
diensten en contactgegevens van het OCMW.
Er worden je een 15-tal meerkeuzevragen gesteld, die behandelen 
je over je mobiliteit, je veiligheidsgevoel, je hobby’s of je al dan niet 
eenzaam bent en dit met respect voor je privacy.
Er worden geen vragen gesteld over je inkomsten of welke eigen-
dommen je bezit.
Het doel van deze bevraging is uitsluitend om een overzicht te 
krijgen van wat er leeft bij de 75-plussers, op die manier kan een 
aangepast beleid gevoerd worden, waarbij zoveel mogelijk met 
jouw bekommernissen rekening zal worden gehouden.
Eenzelfde project werd inmiddels reeds succesvol uitgevoerd 
in een 15-tal OCMW’s, o.a. Liedekerke, Oostende, Berchem 
en Grimbergen. n

i  055 43 15 04 (Melissa De Neve) 
         of 055 43 15 07 (Vanessa Roosen)

Solva
Energielening 2016
t Met een energielening kan je werken 
financieren waardoor je energie zal besparen in 
je woning. Je kan maximum € 10.000,00 lenen. 
Dit bedrag moet terugbetaald worden over 
een periode van 5 jaar. De intrest bedraagt in 
principe 2 %, maar voor bepaalde (kwetsbare) 
doelgroepen is de lening echter renteloos, dus 
0 % intrest.

Volgende doelgroepen kunnen genieten van 0 
% intrest:
• personen die recht hebben op een verhoogde 
tegemoetkoming van het ziekenfonds (klevertje 
eindigt op 1)
• personen met een jaarlijks bruto belastbaar 
inkomen van het huishouden, lager of gelijke 
aan € 17.649,88, verhoogd met € 3.267,47 per 
persoon ten laste
• personen die in schuldbemiddeling zitten 
en die hun verwarmingsfactuur niet kunnen 
betalen
• personen die het OCMW begeleidt omdat ze 
de facturen voor gas en elektriciteit niet kunnen 
betalen
• eigenaars die hun woning verhuren via een SVK 
(sociaal verhuurkantoor) aan mensen uit deze 
doelgroep.

Je kan zo’n energielening aanvragen bij de inter-
communale SOLVA. n

i  milieudienst: 055 43 17 60 
        of rechtstreeks bij Solva: 053 64 63 28 
        www.so-lva.be

 

B-CLOSE
Samenwerkingsproject tussen het OCMW en B-POST
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Dagverzorgingscentrum  DE RIJDT
t Sinds kort opende het dagcentrum De Rijdt zijn deuren te Brakel. Wij richten ons tot thuiswonende senioren die overdag 
nood hebben aan ondersteuning, verzorging of gezelschap. Je wordt opgevangen door een professioneel team dat je de 
nodige zorgen en begeleiding biedt met daarnaast een aangepast animatieprogramma. Ons doel is de dagelijkse zorg 
van de mantelzorgers te verlichten en de kans te vergroten om in de vertrouwde thuissituatie te blijven wonen. Je kan van 
maandag tot vrijdag bij ons terecht en dit telkens van 9:00 tot 17:00. In de dagprijs zit een warme maaltijd en een avond-
maal verrekend. n

i  Dagverzorgingscentrum De Rijdt - Kasteelstraat 50, 9660 Brakel
        Coördinator Sabine Aelvoet - 055 43 27 96 - sabine.aelvoet@najaarszon.be   

Vrijwilligers zijn welkom !
Het OCMW is steeds op zoek naar vrijwilligers die zich wensen in te zetten voor de medeburgers. Er zijn diverse gelegenhe-
den waarbij wij je hulp kunnen gebruiken. Heb je interesse? Kom dan gerust eens langs bij het OCMW en verneem meer 
over de projecten waarvoor wij vrijwilligers zoeken. i   055 43 15 07 (Vanessa Roosen) of 055 43 15 04 (Melissa De Neve)
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Dieren-
verwaarlozing
t Dierenverwaarlozing is een maatschap-
pelijk probleem. Als je getuige bent van 
een dier dat verwaarloosd of mishandeld 
wordt, kan je dat melden bij de dienst 
Dierenwelzijn. Als je de eigenaar van het 
dier niet kent, kan de dienst Dierenwelzijn 
echter niet optreden. We raden je aan om 
in dat geval contact op te nemen met de 
politie die wel de mogelijkheid heeft om de 
eigenaar op te sporen. 
Ook bij dringende situaties, neem je best 
contact op met de lokale politie die meteen 
kan optreden. Indien nodig vragen zij bij-
stand van de inspecteurs van Dierenwelzijn.
Je kan je klacht melden via het meldings-
formulier (zie onderstaande link). Anonieme 
klachten worden niet aanvaard.
Zorg voor een nauwkeurige beschrijving 
van de situatie en locatie. Voeg indien 
mogelijk foto’s toe die een duidelijk beeld 
geven van de toestand.
https://www.lne.be/themas/dierenwelzijn/
meld-een-verwaarloosd-of-mishandeld-
dier. n 

 i  milieu@brakel.be - 055 43 17 60

Boomplantactie RLVA 
t Streekeigen bomen en struiken passen niet alleen landschappelijk 
goed in de Vlaamse Ardennen, ze zijn ook perfect aangepast aan de 
plaatselijke groeiomstandigheden en doen het hier dus van nature 
goed. Tot half oktober kun je bij het Regionaal Landschap Vlaamse 
Ardennen plantgoed van streekeigen bomen en struiken bestellen aan 
bijzonder voordelige prijzen. Bij de jaarlijkse boomplantactie heb je de 
keuze uit inheemse haagplanten, struiken en boompjes, hoogstam-
bomen, hoog- of halfstammige fruitbomen, kleinfruit en klimplanten. 
Bestellen kan met de bestelbon in de landschapskrant van RLVA (in 
september gratis in de brievenbus) of via de bestelbon op de website 
www.rlva.be. Je kunt de bestelde planten dan afhalen op het door jou 
gekozen verdeelpunt op zaterdag 3 december 2016.
Het aanbod bestaat uit een gevarieerd gamma aan fruitbomen en 
inheemse bomen en struiken met daarnaast nog soorten specifiek voor 
de siertuin. Bij de fruitbomen en het kleinfruit werd gekozen voor sterke 
en ziekteresistente rassen die bovendien een smaakvolle oogst ople-
veren. Bij de bomen en struiken streven we er naar om zoveel mogelijk 
autochtoon plantgoed aan te bieden. Dit zijn planten opgekweekt uit 
zaad dat hier in de streek geoogst werd van bepaalde moederbomen. 
Op die manier krijg je materiaal dat beter aangepast is aan de lokale 
groeiomstandigheden (klimaat, bodem ...) en minder gevoelig is aan 
ziekten. De bestelbon voor deze boomplantactie valt samen met de 
landschapskrant van het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen 
september gratis in je brievenbus. Je vindt hem ook op de website van 
het Regionaal Landschap. De planten zijn beschikbaar op zaterdag 3 
december 2016. De jaarlijkse boomplantactie is mogelijk dankzij de 
gewaardeerde medewerking van de gemeentebesturen van het Regio-
naal Landschap. n 

 i  milieu@brakel.be - 055 43 17 60
 Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen vzw

055 20 72 65 - www.rlva.be - info@rlva.be
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Gratis Energiefit-
sessie voor snelle 
energiebesparing

t Ook zonder grote investeringen kun 
je al snel een paar honderd euro per jaar 
besparen. We leggen je graag uit hoe je 
via praktische tips meteen aan de slag kan. 
Doelgroep: iedereen die graag geld en 
energie bespaart met weinig moeite.
Wanneer en waar: 21 september 2016, 19.30 
- 21 uur – In de raadzaal van het gemeente-
huis , Marktplein 1 te Brakel. Inschrijven kan 
via www.eandis.be/energiefit. n 

 i  milieu@brakel.be - 055 43 17 60

Verbijste-
rende bijen: 
1 bloembol 
kan bijen-
levens 
redden

t Bijen en nectarminnende insecten zijn onmisbaar voor onze voed-
selproductie. Ze vliegen vanaf het vroege voorjaar van bloem naar 
bloem. Hierdoor nemen ze telkens een klein beetje stuifmeel met zich 
mee, waardoor ze de bloemen bestuiven. Deze bloemen groeien uit 
tot volwaardige vruchten en zaden van onze gewassen. Dit maakt van 
bijen heel belangrijke wezens voor onze landbouw en de botanische 
biodiversiteit. Door allerlei redenen zijn bijen en nectarminnende 
insecten de laatste jaren sterk bedreigd. Een belangrijk knelpunt is 
het tekort aan nectar en stuifmeel, vnl. in het vroege voorjaar en in 
het najaar. Een extra aanbod aan planten met een goed stuifmeel- en 
nectargehalte is zeer welkom.
Haal je zakje krokusbollen!
De Provincie Oost-Vlaanderen rekent opnieuw op haar inwoners om 
het bijenbestand te helpen. Samen met Brakel verdeelt de Provincie 
gratis zakjes krokusbollen. 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 aange-
plant worden. De jaren nadien komen ze vanzelf terug. Jaar na jaar 
komen er ook meer bloemen bij. Plant de krokusbollen in het najaar 
(oktober tot begin december) in jouw tuin of plantenbak.
Brakel doet mee! 
Je kan je zakje krokusbollen afhalen op de gemeentelijke milieudienst, 
Marktplein 1 te Brakel. Dit op woensdag 12 oktober 2016 van 8u30 tot 
12u en van 16u tot 19u30. Dit aanbod is geldig tot zolang de voorraad 
strekt. n 

 i  www.oost-vlaanderen.be/bijen of milieu@brakel.be - 055 43 17 60

Mobiele fruitpers komt naar 
de Vlaamse Ardennen
t Natuurpunt afdeling Vlaamse Ardennen 
heeft de mobiele fruitpers gereserveerd 
voor zondag 2 oktober 2016. 
Deze mobiele pers laat toe dat fruit van 
gezinnen en verenigingen  uit Horebeke, 
Maarkedal en Brakel kan geperst worden tot 
heerlijk fruitsap, dit in bag in box verpak-
king. Vanaf 75kg kan je terecht met je fruit.
Op deze manier worden de eigenaars van 
hoogstambomen een dienst aangeboden 
door nuttig gebruik te maken van het vele 
fruit. Bovendien wordt er gezorgd voor een 
lokaal en duurzaam eindproduct.
Afspraak vanaf 9u aan Donderij 18, 9680 
Maarkedal. De fruitpers zal aanwezig zijn 
tot 17u. Reservaties dienen te verlopen via 
http://mobielefruitpers.com/informatie/
index.html. n 

 i  milieu@brakel.be - 055 43 17 60

ZONDAG

2
Oktober

WOENSDAG

12
Oktober

WOENSDAG

21
September
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Het doodsproeien van bermen en oevers is uit den boze. Hierdoor komen giftige 

stoffen in de bodem en het water terecht. Deze stoffen ontwrichten het natuurlijk 

leven en leiden tot erosie. Uiteindelijk komen zij ook in onze voedselketen 

terecht en maken onze leefomgeving ongezond. Het herstel van doodgesproeide 

bermen en oevers tot bloemrijke natuurlijke begroeiingen vraagt vele jaren... 
Verbod op sproeien van bermen en oevers volgens Bermbesluit 27/06/1984 en 

Decreet Integraal Waterbeleid 18/07/2003 V.U.: gemeentebestuur Brakel i.s.m. Milieuraad Brakel

DEZE BERM IS STERVEND!

Aandacht voor pesticidenverbod op bermen en oevers
t ‘Zonder is gezonder’ is de slogan 
van de informatiecampagne van 
de Vlaamse overheid over de nieu-
we regelgeving rond het gebruik 
van sproeistoffen. Inderdaad vat 
deze slogan kernachtig samen wat 
wetenschappelijk onderzoek ons 
leert over het schadelijk effect van 
allerlei pesticiden op de kwaliteit 
van onze leefomgeving. 

Sinds 1 januari 2015 mogen open-
bare diensten geen pesticiden meer 
gebruiken voor het onderhoud van 
hun terreinen. Het is één van de 
maatregelen die de Vlaamse overheid 
heeft genomen om de verspreiding 
van schadelijke stoffen in het milieu te 
beperken. De overheid wil – en moet 
– daarmee tegemoet komen aan een 
Europese richtlijn rond deze proble-
matiek. Het verbod geldt o.a. voor 
groendomeinen, begraafplaatsen, 
speelpleinen, trottoirs en pleinen … 
alsook voor bermen en oevers. Voor 

bermen en oevers was dit reeds vroe-
ger zo, op basis van het Bermbesluit 
en het decreet Integraal Waterbeheer. 
Een belangrijke toevoeging vanuit de 
nieuwe regelgeving is dat het verbod 
nu ook geldt voor bermen buiten het 
landelijk gebied. Concreet betekent 
dit dat het gebruik van pesticiden 
eveneens, en dit dus overal, verboden 
is tussen de straatkant en de rooilijn. 
Meestal gaat het hier om een 1 tot 3 
meter brede strook die in landelijke 
woonomgevingen vaak min of meer 
verhard is aangelegd door de eige-
naar van de aanpalende woning. Ook 
hier mag dus niet meer gesproeid 
worden. 
Indien bij vaststelling van een ge-
sproeide berm of oever kan vermoed 
worden wie hiervoor verantwoordelijk 
is, zal deze persoon daarover door een 
bevoegd persoon worden aangespro-
ken. 
Indien deze verantwoordelijkheid ter 
plaatse niet duidelijk is, zal een 

waarschuwingsbord aangebracht 
worden en tegelijk in alle huizen in 
de omgeving ervan een bericht in de 
bus worden gestoken. Op die manier 
hopen we dat de hele buurt er samen 
kan op letten dat dit kapotsproeien 
van bermen en oevers ophoudt. Heb 
je ergens een kapotgespoten berm of 
oever gezien, meld dit aan de milieu-
dienst : 055 43 17 60 of via milieu@
brakel.be. 
Wij willen er dan ook op rekenen, dat 
iedereen voortaan de nodige burger-
zin aan de dag zal willen leggen, zo-
dat geen verdere actie – verbalisering 
en boete – zal nodig zijn. We hopen 
met dit initiatief, uitgaand van de 
Milieuraad, voortaan met z’n allen te 
kunnen genieten van een gezondere 
leefomgeving en van een natuur die 
niet ontsierd wordt door kale bermen 
en oevers. n 

 i  milieu@brakel.be of 055 43 17 60

Bijzondere sluitingsdagen containerpark
• woensdag 14 september 2016 
(Kermis Nederbrakel)
• dinsdag 1 november 2016
 (Allerlheiligen)

• woensdag 2 november 2016 
(Allerzielen)
• vrijdag 11 november 2016 
(Wapenstilstand)

• dinsdag 15 november 2016 
(Koningsdag)
• zaterdag 24 december 2016
• zaterdag 31 december 2016

Milieu  13
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OPENDEUR
POLITIEZONE BRAKEL – HOREBEKE – MAARKEDAL – ZWALM 

IN HET HOOFDCOMMISSARIAAT (NIEUW POLITIEHUIS)

OP ZONDAG 11 SEPTEMBER 2016
VAN 14 UUR TOT 19 UUR, 

JAGERSSTRAAT 29, BRAKEL

Infostanden (Rekrutering - Fietsregistratie – Hondenchippen, CAW, PISAD …)

Diverse demonstraties – Kinderanimatie – Static Show politievoertuigen

Technopreventief advies – Laserschietstand – Tuimelwagen – …

I.s.m. met Brandweerzone Vlaamse Ardennen en Het Rode Kruis
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Voordracht 
“Geef darmkanker geen kans” 
door Dr. Luc Colemont

Veilig op de 
elektrische fiets 
t Trajecten die je links zou laten liggen zijn 
weer haalbaar met een elektrische fiets. Als 
je graag in groep fietst, is het een fluitje van 
een cent om de andere fietsers bij te blijven 
of zelfs in te halen. Fietsen is gewoon leuker, 
want op moeilijke momenten is er elek-
trische steun en je blijft op hogere leeftijd 
fietsen.
Het gemeentebestuur organiseert daarom 
in samenwerking met de seniorenraad een 
e-bike rijschool. 
De aspecten omtrent veiligheid, techniek, 
reglementering en aankoop worden behan-
deld en onder begeleiding van een wegkapi-
tein ontvang je tijdens een tocht met “stops” 
en specifieke situaties onderweg de nodige  
en praktische tips en aanwijzingen. Deze 
tocht is minimaal 15 km.

Breng je eigen e-bike mee of maak gebruik 
van de testfietsen.
Donderdag 29 september 2016 – 13 u. -  
Sporthal de ‘Rijdt’ – Jagerstraat 64a, Brakel
Voor iedereen – gratis deelname. n

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

t “Kennis delen kan levens redden.” Dat is de visie van Dr. Co-
lemont, stuwende kracht achter de vzw Stop Darmkanker en 
de man die zijn volk leerde controleren op darmkanker. Tijdens 
zijn voordracht kom je alles te weten over het ontstaan en het 
opsporen van dikkedarmkanker maar ook over de risicofacto-
ren en de symptomen. 
Voor wie?
Mannen en vrouwen van 56 tot en met 74 jaar en ook andere 
geïnteresseerden zoals jongere mannen en vrouwen, partners 
van personen met dikkedarmkanker.  Woensdag 5 oktober 
2016 om 19 u. in de raadszaal. info: www.stopdarmkanker.be
10 bekende en onbekende Vlamingen personaliseren hun 
WC-bril. Centraal in de campagne ‘Door de bril van’ staat de 
reizende tentoonstelling over dikkedarmkanker.
 Tien bekende Vlamingen personaliseerden hiervoor een wc-
bril. Met een eigen verhaal willen ze mensen overtuigen om 
deel te nemen aan het bevolkingsonderzoek. Elke wc-bril geeft 
meer uitleg over dikkedarmkanker, gebaseerd op de lessen van 
gastro-enteroloog Dr. Colemont. Vroeg opgespoorde dikke-
darmkanker kan je in 95% van de gevallen genezen. In Vlaan-
deren kan men van 56 tem 74 jaar gratis deelnemen aan het 
bevolkingsonderzoek naar dikkedarmkanker. 

5 tot 14 oktober 2016: tentoonstelling WC-brillen in de 
inkomhal van het gemeentehuis. n

i  & inschrijven: kimberley.vanlierde@brakel.be - 055 43 17 64

POP–UP TENTOONSTELLING van gepersonaliseerde wc-brillen door onze eigen bekende Brakelaars zoals Panamerenko, Alexander De Croo, Ivan De Vos... te bezichtigen bij de lokale handelaars van Brakel vanaf 19 september 2016. 

VANAF

19
September

WOENSDAG

5
Oktober

DONDERDAG

29
September



Seniorennamiddag
t Op vrijdag 18 november 2016 organiseert 
de seniorenraad ook dit jaar een gezellige 
seniorennamiddag met dans en traktatie 
van koffie en mattentaart. 
Alle 55+ers zijn welkom in zaal Europa.
Feestcomplex Europa Steenweg 18 a 9661 
Brakel om 14u. n 

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

Adviesraad Lokaal Overleg 
Kinderopvang Brakel
t Even de werking voorstellen zodat deze raad enige weerklank krijgt 
op het Brakels grondgebied.
Deze adviesraad is in de eerste plaats een adviesorgaan waarbij hij 
eveneens de taak heeft om alle kwesties te behandelen betreffende 
kinderen van 0 tot en met 12 jaar op gemeentelijk vlak, die hetzij 
rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks de kinderopvang aanbelangen.
Een bijkomende taak is de kwaliteit van de bestaande initiatieven te 
vrijwaren en informatief te zijn naar de plaatselijke bevolking toe. 
Indien je suggesties heeft voor de werking van de kinderopvang of je 
hebt vragen omtrent:
• voor- of naschoolse opvang;
• vrije plaatsen voor de opvang van je kindje;
• opvang van je ziek kind;
• kinderopvangaanbod;
• scholen in Brakel;
• of je wenst zelf deel uit te maken van deze adviesraad. n 

 i  ‘Loket Kinderopvang Brakel’  -  Mevr. Annick Depraetere  
Jagerstraat 64 9660 Brakel

3 de editie Brakel Oktobert
t Shop-in-Brakel houdt haar jaarlijks 

opendeurweekend van 7 tot 9 oktober 
Programma:
- beiaardconcert
- braderie/ opendeur Brakelse handelaars/ gezellige terrasjes
- rommelmarkt
- boekenverkoop bibliotheek Brakel (opbrengst voor goed doel!)
- Dag van de smaak - proevertjes (organisatie Toerisme Brakel)
- workshop naaiatelier
- kinder- en straatanimatie / gezellige terrasjes
- verwelkoming/inhuldiging nieuwe pastoor Brakel-Lierde Z.E.H. Babylon.
-optreden Koninklijke Muziekmaatschappij De Eendracht en Fanfare De Vrije Kunstkring 
- 11.11.11-actie

Het volledig programma valt nog in de brievenbus! Iedereen welkom op dit gratis evenement van 13 u. tot 18 u.  n 

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

ZONDAG

9
Oktober

VRIJDAG

18
November
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Handelaars, rommelmarktkramers en deelnemers workshop 

kunnen nog inschrijven via www.brakel.be



Middenstand 17

Het Kasteel van Lilare
(Sint-Maria-Oudenhove-Brakel) in de kijker
Algemeen onthaal: Sint-Franciscusinstituut, Kasteeldreef 2 
Tentoonstelling:
Het kasteel van Lilare en zijn bewoners.
Kunsttentoonstelling Parnassos
Animatie verpozingsruimte: “Picking Combo” (14-17u).
Het kasteelinterieur en iconenverzameling 
Geleide wandeling om het ½u (10-11.30u  en 14-17u). 
Animatie: Flou Artistique (Antoinette Tronquo – piano 
en Maria-Laura Schoutteten - viool (14-17u) in de in-
komhal van het kasteel. 
Poortgebouw, voorgevel kasteel, park en het 
gebouw “Union Minière du Haut Katange” 
Geleide wandeling: vertrek om 10, 11, 14, 15, 16 en 17u.
Animatie: - Sonnerie met Thebaanse trompetten op de 
trappen van het kasteel om 14, 15, 16 en 17u.

- K. Kunstkring Die Bronne brengt: “Hoe Josefien in ’t 
geniep van de liefde geniet, aangezien Lambiek tekort-
schiet” van Jan Bosch
Om 14, 15 en 16 uur na de sonnerie.
- Koetsentochten naar Hof ten Broeke 
Jongerenzoektocht “De vloek van het kasteel”
Jongerenwedstrijd (vanaf 9 jaar).
Gekostumeerde jongerengidsen
Geleide wandeling om 10.30, 11.30, 14.30 en 15.30u.
Wandeling naar hof ten Broeke
Geleide wandeling: vertrek om 10, 11, 14, 15,16 en 17 u. 
Onthaal Hof ten Broeke 
Animatie: Accordeonclub VIOS (14-17 u).
De concerten zijn vrij en gratis toegankelijk.

Organisatie: De werkgroep Open Monumenten van de Culturele Raad 
Brakel i.s.m. de gemeentebestuur van Brakel.

Cultuur  17Adviesraden 16

Handelaars, rommelmarktkramers en deelnemers workshop 

kunnen nog inschrijven via www.brakel.be



JAC 
(jongeren adviescentrum)

Jongeren tussen 12 en 25 jaar kunnen in het JAC 

terecht met al hun vragen, problemen of twijfels. Dit kan 

na afspraak, maar ook via mail, telefoon of chat. Alle vragen 

zijn mogelijk. (bv. rond “alleen wonen”, “goed in je vel”, “relaties 

en seksualiteit”, maar ook praktische hulp zoals het invullen van 

allerlei administratieve of juridische vragen.) De JAC-medewerker 

geeft informatie & advies en overloopt samen met jou je ver-

schillende mogelijkheden. 

Het JAC is gratis, anoniem (je hoeft je naam niet te zeg-

gen) en de medewerker heeft ook beroepsgeheim.

  0471 08 28 88 - jac.azov@cawoostvlaanderen.be  

http://www.jacoostvlaanderen.be

JeugdhuisAlfa

Jeugdhuis Alfa biedt een zinvolle en alternatieve vrijetijdsbe-

steding aan voor en door jongeren. Jeugdhuis Alfa is dé plek 

waar alle jongeren van Brakel en omstreken elkaar kunnen ont-

moeten op een fantastische locatie! Je kan hier niet alleen samen 

met jouw vrienden kickeren, poolen of aan de toog hangen, 

je kan ook zelf mee helpen organiseren. Er zijn immers tal van 

kleine en grote activiteiten in het jeugdhuis, gaande van 

comedy avonden tot foute feestjes!

vanaf 14 jaar.

Werking: Gegarandeerd open woensdag van 12 tot 18u, 

vrijdag van 14 tot 21u en zaterdag van 14 tot 21u. La-

tere en andere openingsuren door vrijwilligers.

  055 42 43 79  -  contact@jhalfa.be  -  

https://www.facebook.com/

JeugdhuisAlfa

Pisad
Wil je iets veranderen aan jouw omgang met 

alcohol of een andere drug? Hoe riskant ga je 

om met drank en drugs? Vind je nergens begrip of 

kan je er moeilijk over praten? Ontstaan er conflic-

ten door het gebruik van alcohol of  drugs? Heb je 

vragen bij je eigen gebruik of dat van iemand uit je 

omgeving?

Voor deze of andere vragen kom gratis en 

vrijblijvend langs bij PISAD. 

pisad.brakel@oost-vlaanderen.be  

055 42 41 39 - 0499 57 84 90 

www.brakel.pisad.be

De Sierk
De Sierk is een deelwerking van Jeugdhuis 

Alfa. In De Sierk is er ruimte om te experimente-

ren met fotografie, beeldende kunst, textiel, film, 

muziek en alles daar tussenin. Ben je artistiek gedre-

ven en zoek je een podium of een werkplaats? Wil 

je een geniaal idee realiseren? Of heb je je laatste 

kunstwerkje gemaakt in de kleuterklas, maar ben 

je nieuwsgierig naar meer? Spring eens binnen 

en kom de sfeer opsnuiven.

  https://www.facebook.com/

sierkbrakel/
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Jongeren in Brakel kunnen niet alleen voor plezier 
terecht in de gebouwen van Jeugdhuis Alfa. 
De gemeente Brakel investeert ook al jaren in 
jongerenhulpverlening. Deze organisaties vind je 
samen terug in de kelder van het jeugdhuis. 
Er is regelmatig overleg  en samen nemen ze actief 
deel aan de Brakelse jeugdraad. 
Jagersstraat 64 B, 9660 Brakel (naast sporthal De Rijdt) 
Waarvoor kan je bij hen terecht?

Jeugdhuis en 
jongerenhulpverlening 
samen naast 
sporthal De Rijdt 



JeugdhuisAlfa

Jeugdhuis Alfa biedt een zinvolle en alternatieve vrijetijdsbe-

steding aan voor en door jongeren. Jeugdhuis Alfa is dé plek 

waar alle jongeren van Brakel en omstreken elkaar kunnen ont-

moeten op een fantastische locatie! Je kan hier niet alleen samen 

met jouw vrienden kickeren, poolen of aan de toog hangen, 

je kan ook zelf mee helpen organiseren. Er zijn immers tal van 

kleine en grote activiteiten in het jeugdhuis, gaande van 

comedy avonden tot foute feestjes!

vanaf 14 jaar.

Werking: Gegarandeerd open woensdag van 12 tot 18u, 

vrijdag van 14 tot 21u en zaterdag van 14 tot 21u. La-

tere en andere openingsuren door vrijwilligers.

  055 42 43 79  -  contact@jhalfa.be  -  

https://www.facebook.com/

JeugdhuisAlfa
Adviesraden 18

Jeugdhuis en 
jongerenhulpverlening 
samen naast 
sporthal De Rijdt 

En verder nog …
t - Doe koopjes tijdens de boekenverkoop op zaterdag 8 en 
zondag 9 oktober!
- Tijdens de Digitale Week laat Hugo Conderaerts je kennisma-
ken met 3 trendy sociale mediadiensten: Instagram, Snapchat 
en Pinterest. Schrijf in en wees erbij op dinsdag 11 oktober 
tussen 13.30 en 15.30u!
- Bezoek de Antwerpse Boekenbeurs dankzij Bibliotheken 
Vlaamse Ardennen met de bus op zaterdag 5 november voor 
slechts 7 euro (toegang én vervoer). Vooraf inschrijven en 
betalen in de bib. De bus zit elk jaar vol, dus wacht zeker niet 
te lang! n

i  & inschrijvingen brakel@bibliotheek.be - 055 42 12 45
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Muziek 
in de bib

t Op zondag 18 september, om 11.30u, verzorgt het 
trio Léan een aperitiefconcert in de bib.
Het jonge ensemble bestaat uit Silke Clarysse (gitaar), 
Otto Kint (contrabas) en Gielis Cautaers (percussie).
Op het programma staan klassieke gitaarwerken van 
Afrikaanse, Latijns-Amerikaanse en Mediterraanse 
afkomst in combinatie met een jazzy contrabas en 
subtiele handpercussie.
Zoals steeds gratis mee te maken mits vooraf te 
reserveren.

Het avondconcert met Ruth Van Killegem (blokfluit), 
Jona Kesteleyn (gitaar) en Guy Penson (klavecimbel) 
gaat door op donderdag 1 december, om 20.15u.
Deze 3 gerenommeerde muzikanten brengen een 
gevarieerd programma met muziek uit de barok in 
afwisselende en originele bezettingen.
Om 19u is er een inleidende voordracht op de vertel-
zolder. n

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

i   055 42 12 45 - brakel@biblio-
theek.be

DONDERDAG

1
December

ZONDAG

18
September

DONDERDAG

13
Oktober

DONDERDAG

10
November

ZATERDAG

5
November

ZATERDAG &ZONDAG

8-9
Oktober

DINSDAG

11
Oktober

20.15 uur11.30 uur

De ‘wijze pennen’ van het najaar
t De reeks ‘Wijze pennen in de Vlaamse Ardennen’  wordt 
verdergezet in de Brakelse bib op donderdag 13 oktober. 
Dan is Stefaan Van Brabandt de centrale gast. Deze auteur, 
acteur en filosoof uit Oudenaarde werd vooral bekend door 
het boek en  de Canvasreeks ‘Het voordeel van de twijfel’, 
over hoe filosofie je gewone, dagelijkse leven kan verande-
ren. Zeker de moeite!
In november gidst filosoof en bioloog Ruber Mersch het 
publiek door het woud van denkfouten die ingebakken 
zitten in het menselijk brein. De  auteur van het boek 
‘Oogklepdenken: waarom we allemaal idioten zijn’ komt 
daarvoor op donderdag 10 november naar Ronse. Bij 
voldoende belangstelling rijdt er opnieuw een gratis bus 
vanuit Brakel. n

i  & inschrijvingen brakel@bibliotheek.be - 055 42 12 45 
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Verrassend festivalconcert 
met Kurt Van Eeghem
t Op zaterdag 1 oktober, om 20u, is er in de kerk van Everbeek Bene-
den een bijzonder origineel concert in het kader van het Festival van 
Vlaanderen. Het ensemble Les Fêtes Galantes (Leen Van der Roost,
 harp – Emilie De Voght, sopraan – Sigi Tooten, cello) werkt rond de ‘Fê-
tes Galantes’, een dichtbundel van Paul Verlaine. Een aantal gedichten 
uit deze bundel werden door Claude Debussy op muziek gezet. Maar 
ook vier representatieve Vlaamse componisten gaven recent hun eigen, 
unieke stem aan een deel van de teksten: niemand minder dan Frank 
Nuyts, Jan Van der Roost, Jef Neve en Wouter Lenaerts.
Om het publiek een totaalbeleving te bezorgen van tekst, muziek en 
beeld neemt Kurt Van Eeghem de edele rol van verteller op zich. Hij 
gidst met veel elan door de unieke schilderijen van de Fêtes Galan-
tes, het turbulente leven van dichter Verlaine en hij legt uiteraard de 
link naar de muziek. Het wordt een bijzondere wisselwerking tussen 
componist Claude Debussy, vier Vlaamse componisten, drie musici 
en 1 verteller! Tickets (verkrijgbaar in de Bib en op de Dienst Toerisme) 
kosten 12 euro, 10 euro( 55+) of 6 euro (26-). Wie graag nog napraat op 
de receptie betaalt 3 euro extra.

Een organisatie van de Werkgroep Festival van Vlaanderen 
i.s.m. de Brakelse bib. Met de steun van de Culturele Raad, 
Incomec-Cerex, Drukkerij Surdiacourt, Farys, Garage Vande Putte 
en Standaard Boekhandel Brakel/Ronse. n

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

ZATERDAG

1
Oktober

13.30-16 uur

CONCERT
FESTIVAL VAN VLAANDEREN

LES FETES GALANTES
IN HET SPOOR VAN VERLAINE

ZATERDAG 1 OKTOBER 2016 ›› 20U00
ONZE-LIEVE-VROUWKERK EVERBEEK-BENEDEN, BRAKEL

Toegang: € 12 – Info: gentfestival.be/oostvlaanderen
Reservatie: 055 42 12 45, brakel@bibliotheek.be

WERKGROEP FESTIVAL 
VAN VLAANDEREN 
BRAKEL I.S.M. 
BIBLIOTHEEK BRAKEL

Incomec-Cerex, Drukkerij Surdiacourt, Farys, Garage Vande Putte, 
Standaard Boekhandel Brakel/Ronse

Altijd een privé-prof bij de hand!
t Een voordracht over een boeiend onderwerp, door een hoogleraar met faam ...
Je hoeft niet naar een universiteitsstad daarvoor. Waar en wanneer je ook maar wil 
kan je, dankzij de bib, genieten van interessante hoorcolleges over kunst, filosofie, 
politiek, wetenschappen, geschiedenis, psychologie, muziek ...
Je vindt in de fysieke collectie een gedeelte van deze colleges op cd maar 
voortaan heb je als lid van de Brakelse bib (en iedereen kan gratis lid worden) 
toegang tot het volledige aanbod van Home Academy. Elke maand is er een code 
beschikbaar waarmee je helemaal gratis lid wordt van de Home Academy Club.
Zo kan je via streaming op je pc, tablet of smartphone luisteren maar je kan boven-
dien tot 5 colleges offline beschikbaar maken. Ook in de auto, zonder internet, kan 
je dus probleemloos genieten. Een zeer mooi geschenk voor al wie leergierig is! n

i  brakel@bibliotheek.be - 055 42 12 45 
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Het echtpaar Marcel en Lena
Van Damme - De Prez

Het echtpaar René en Rita 
Van den Haute - Vagenende

Het echtpaar Adelin en Denyse
Poriau - De Buck

Het echtpaar Hector en Germaine
De Geeter - De Cubber

Het echtpaar Pieter en Christianne
Verbeemen - Eeckhout

Het echtpaar Fernand en Rita
Capiau - Van Wijmeersch

50

50

60

50

50

65

Jubilea 21



Het echtpaar Noel en  Marie-Jeanne
De Bock - De Norre

Het echtpaar Joseph en Béatrix 
Lesuisse - Matthijs

Het echtpaar Erik en Marie Thérèse
Viaene - De Naeyer

Het echtpaar Lucien en  Antoinette 
Gaublomme - De Couvreur

50

60 50

50

Jubilea 23

Het echtpaar Michel en Zulma
Lafort - Schiettecatte

70



Het echtpaar Frans en Lucienne
Vekeman - Braeckman

Het echtpaar Michel en Georgette
De Temmerman - Schiettecatte

Het echtpaar Alfons en Rita
De Sadeleer - Rita Matthys

Het echtpaar Gilbert en Andree
Van Der Straeten - Beeckmans

50

60 60

60

Jubilea 23Jubilea 23

Het echtpaar Ghislain en Diane
Gosseye - Dutranoy

50
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Wedstrijdvraag
Geef naam en voornaam van de kunstenaar 

die onderstaand kunstwerk ontwierp.

Verstuur je antwoord voor 31 november 2016 naar 
Toerisme Brakel, Marktplein 1 - toerisme@brakel.be

 en win misschien een prachtige prijs.

Winnaar vorige wedstrijdvraag : 
Rita Vandepontseele - Herreweg 58, 9660 Brakel

(Het juiste antwoord was “Teirlinckstraat”.

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

Kandidaat-standhouders kunnen zich
melden via de inschrijvingsbundel 2016.
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 DUS DE BOODSCHAP!

Kerstmarkt 
17 december 2016 

PARKING TIRSE Brakel

INSCHRIJVING


