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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
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

       De OCMW-raadsleden
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
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
Katia Bernagie - Afdelingshoofd grondgebiedszaken
katia.bernagie@brakel.be
Rut Vanderstraeten - Diensthoofd Openbare Werken
055 43 17 80 - 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 69 - stedenbouw@brakel.be
Voor het bespreken van een dossier met de stedenbouwkundige
 is het aangewezen vooraf een afspraak vast te leggen.
Milieu
Sandy Casieris - Milieuambtenaar 
sandy.casieris@brakel.be
Jonathan Verspeeten - Adm. medewerker 
055 43 17 60 - jonathan.verspeeten@brakel.be
Toerisme - Cultuur
Gary De Nooze - Adm. medewerker 
055 43 17 63 - toerisme@brakel.be
Jeugd - Middenstand - Senioren
Kimberley Vanlierde - Adm. medewerker
055 43 17 64 - adviesraden@brakel.be
Financiële dienst
Ludo De Smet - financieel beheerder 
055 43 17 51 - ludo.desmet@brakel.be
Lien Decock - Financieel deskundige 
055 75 57 78 - lien.decock@brakel.be
Christiane tkint - Adm. medewerker
055 43 17 55 - christiane.tkint@brakel.be
Joris Bakkaus - Adm. hoofdmedewerker
055 43 17 56 - joris.bakkaus@brakel.be
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     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 - 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

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

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

     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
Linda Lemaitre - Directeur
055 43 27 90 - linda.lemaitre@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. 
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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 u. tot 12 u.
Woensdag van 8 u. tot 12 u. en van 16 u. tot 19:30 u.
Donderdag van 8 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 dient liefst telefonisch te gebeuren
of ter plaatse.
Opgelet:
Tijdens de middag (van 12 u. tot 13 u.)
 is de sporthal gesloten
Reserveringen voor recreatief gebruik 
zijn steeds mogelijk!
(tot max. 10 weken met de verlenging van deze periode!)

     Gemeentelijk Zwembad Poseidon

     Plaatselijk Werkgelegenheids Agentschap 

     Gemeentelijke Sporthal “De Rijdt” - Sportdienst Brakel
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Maaltijden aan huis: 
sedert 1 juli 2015 mogelijk 
voor elke inwoner van Brakel
t Sedert 1 juli 2015 werkt het OCMW van Brakel samen met de firma Compass 
Group (Medirest) voor de bedeling van warme maaltijden aan huis. Elke inwoner 
van Brakel kan een beroep doen op deze maaltijdenbedeling 7 dagen op 7 (ook 
op feestdagen). Deze maaltijden bestaan uit een soep, een hoofdgerecht en een 
dessert. Elke week ontvangen de klanten een menu voor de volgende week. 
Hierbij kan dagelijks gekozen worden uit het dagmenu of uit het weekmenu. In-
dien je maaltijden wenst te bestellen, kan je daartoe contact opnemen met Julie 
(firma Compass Group) van maandag tot en met vrijdag tussen 09u00 en 14u00 
(kostprijs: € 7,00 / maaltijd). Bovendien zullen Compass Group en het OCMW van 
Brakel dan nagaan of je eventueel in aanmerking komt voor een verlaagd tarief 
bij het OCMW van Brakel.  n

i   0471 23 54 22 (Julie: firma Compass Group) 
of 055 43 15 02 (Carine Pollez: verlaagd tarief OCMW Brakel)

Aanbod van te koop zijnde onroerende goederen

Volgende percelen onroerende goederen, eigendom van het OCMW van Brakel, zijn te koop:

1. Nederbrakel, “ Cunnenberg “, (hooiland), 1e Afdeling, Sectie A, nr. 1.430, 15 a 10 ca groot. 

Gelegen aan de Kerkhofstraat.

2. Zegelsem, “ Hauwstraat “, (weiland), 3e Afdeling, Sectie B, nr. 558, 8 a 50 ca groot. 

Gelegen aan de Hauwstr. en Buurtweg 29.

3. Zegelsem, “ Landuyt “, (bouwland), 3e Afdeling, Sectie A, nrs. 599 B en 599 C, 12 a 50 ca groot.

Gelegen aan de Hauwstraat.

4. Michelbeke, “ Wijmeersch “, (bouwland), 5e Afdeling, Sectie A, nr. 376 G, 23 a 81 ca groot. 

Gelegen aan Boembeke.

5. Everbeek, “ Hasoisveld “, (bouwland), 7e Afdeling, Sectie C, nr. 1.364, 24 a 00 ca groot. 

Gelegen aan de straat Hemelrijk.

i   055 42 31 70 (notaris Olemans, Kasteelstraat 60, 9660 Brakel)



KBWB    RLVB vzw

BRAKEL 
12h.  

BRAINE-LE-COMTE

HAACHT             
BOORTMEERBEEK 

16h.30                    

19 SEPT. 2015ZAT.
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V.U.: PETER VAN PETEGEM - WAVERSESTEENWEG 126 - 3360 BIERBEEK
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t Iedereen droomt ervan om oud te mogen worden in de allerbeste omstandigheden. 
Vroeg of laat wordt je woning te groot en wil je je leven een andere wending geven, 
waardoor je meer tijd overhoudt voor jezelf en de zaken die je leuk vindt. Campus De Rijdt 
biedt je een uniek concept: wonen in een uiterst aangename omgeving, terwijl je geniet 
van een professionele dienstverlening die helemaal op maat van de inwoners is gesne-
den. Dit in het centrum van Nederbrakel, dichtbij tal van dienstverleners en met directe 
aansluiting op het openbaar vervoer. Bovendien grenst de campus aan het gemeentelijk 
recreatiedomein De Rijdtmeersen waar je van de natuur kan genieten. De assistentiewo-
ning (volledig toegankelijk voor rolstoelgebruikers) heeft een oppervlakte van ca. 52 m2 en 
is als volgt ingedeeld: inkom, keuken, zitplaats, slaapgedeelte, ruime badkamer en berging. 
Elke woning beschikt over ingemaakte kasten en is voorzien van een kluis. Er is continue 
een woonassistent aanwezig die door elke bewoner steeds kan worden gecontacteerd via 
het intern oproepsysteem. Daarnaast is er ten behoeve van de veiligheid camerabewaking. 
Bijkomende faciliteiten zijn: kinepraktijk, fitnessruimte, kap-, was- en schoonheidssalon. 
Bewoners kunnen zelf koken of eten in het restaurant of kiezen voor maaltijdbediening in 
de eigen woning. Er zijn nog een tiental woningen beschikbaar. n

i  tracy.debacker@najaarszon.be - 055 43 27 93

 

t In april 2015 startten de werken om een verbindingsweg 
aan te leggen tussen de Driehoekstraat en Tirse. Aannemer 
De Moor stond in voor deze werken en dit voor een geraamd 
bedrag van 140.595,02 euro. Na 61 kalenderdagen werden de 
wegeniswerken afgerond.
Deze nieuwe verbindingsweg werd aangelegd in het licht 
van de dorpskernvernieuwing. Voor bestuurders die uit de 
richting van de Driehoekstraat komen, is het een stuk een-
voudiger geworden om parking Tirse te bereiken. Het is niet 
meer nodig om bijvoorbeeld via de Wielendaalstraat > 
T. Brakelstraat te rijden of via het Marktplein > Tirse. n

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

 

Toekomstvisie kerken online
t De gemeenteraad van 22 juni 2015 keurde de toekomstvisie kerken goed. Deze 
(omvangrijke) bundel – die werd opgesteld in nauwe samenwerking met de centrale kerkraad 
en de kerkfabrieken – geeft de toekomst op onze kerken op korte en middellange termijn weer. 
De volledige bundel is op de gemeentelijke website te vinden onder: http://www.brakel.be/
index/parochies. n

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

Nog assistentiewoningen beschikbaar in Rusthuis Najaarszon

Verbindingsweg Driehoekstraat – Tirse geopend
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Interview rond 
de werking van 

PISAD en onze 
ouderwerking

t De gemeente voert samen met de politie al enige tijd een drugbeleid. 
Wij willen graag PISAD eventjes in de kijker zetten. In een interview 

met Mevr Dominique Roos, directeur PISAD, proberen 
we zicht te krijgen op wat PISAD zoal te bieden heeft.

Waar staat PISAD voor? 
Onze volledige naam is PIVA PISAD. Deze 
afkorting staat voor Provinciaal Intern Ver-
zelfstandigd Agentschap  (PIVA) Provinciaal 
Interbestuurlijk Samenwerkingsverband 
voor Aanpak van Drugsmisbruik (PISAD). 
PISAD is een organisatie die verschillende 
stads – en gemeentebesturen en de pro-
vincie verbindt. 
Wij hebben als doel bij te dragen tot het 
onder controle krijgen van het gebruik van 
legale en illegale drugs; het voorkomen 
van het misbruik van legale en illegale 
drugs en het stoppen van het gebruik van 
illegale drugs. 

Dat is een hele boterham. Kan u mis-
schien iets meer vertellen wie bij jullie 
terecht kan? 
Iedere inwoner van de steden en de 
gemeenten die bij PISAD zijn aangesloten, 
kan een beroep doen op PISAD.

Met welke vragen kunnen mensen bij 
jullie terecht? 
Inwoners kunnen voor alle vragen over 
vermoeden van gebruik, verslaving... bij 
PISAD terecht. Wij krijgen ook veel vragen 
omtrent genotmiddelen, alcohol, medica-
tie, drugs, energiedranken, shishapennen...

Hoe biedt PISAD antwoord op al deze 
vragen? Welke begeleiding biedt PISAD 
aan?
Vooreerst werkt PISAD heel laagdrempelig. 
Dit betekent dat de drugbegeleiders op 
huisbezoek gaan op eenvoudige vraag 
van de ouders. Het is met andere woorden 
niet nodig dat het gebruikende kind de 
drempel naar de hulpverlening neemt. De 
hulpverlening komt – indien nodig – naar 
hen toe. We bieden de cliënt en zijn om-
geving (ouders, partner, vriend/vriendin...) 
gespecialiseerde ondersteuning op de 
verschillende levensdomeinen. Drugge-
bruik/drugverslaving gaat dikwijls gepaard 
met relatieproblemen, opvoedingshulp/
ondersteuning, sociaal – administratieve 
problemen, ... Daarnaast zal PISAD  ouders 
vooral gaan ondersteunen – naast de 
begeleiding/behandeling van hun kind 
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– in het omgaan met het druggebruik 
van hun kind; hoe ze hun kind kunnen 
motiveren om in behandeling te gaan 
en vooral hoe ze hun eigen kwaliteit van 
leven kunnen verbeteren door hen te 
leren omgaan met de bovenvermelde 
manipulatievormen. Tot slot heeft PISAD 
ook een programma voor de kinderen 
van verslaafde ouders. Ouder(s) die 
dus zelf te kampen hebben met een 
verslavingsprobleem kunnen hun kind 
inschrijven.  Het programma ondersteunt 
de kinderen zelf maar ook de omgeving 
wordt gestabiliseerd. Er wordt psycho-
educatie en opvoedingsondersteuning 
voorzien zodat het gezin in staat is het 
kind te ondersteunen ondanks het aan-
wezige alcohol- of drugprobleem. 

Hoe kunnen mensen jullie het best 
bereiken? 
Mensen kunnen ons bereiken via de 
stadsdiensten waarbinnen we gehuisvest 
te zijn, via de gsm nummers van de 
drugbegeleiders die op folders en 
affiches staan vermeld. Daarnaast kan 
men alle contactgegevens terugvinden 
op de gemeentelijke websites en de 
website van PISAD: www.pisad.be 

Er is ook een werking naar ouders. Van 
waar komt de nood?  
Wij begeleiden inderdaad een ouder-
groep. Drugs maakt veel kapot. Niet al-
leen de verslaafde zelf ervaart lijdendruk 
maar ook de omgeving van de verslaaf-
de. Huwelijken gaan kapot, de gezond-
heid van ouders gaat achteruit. 
Ouders wiens kind verslaafd is, kam-
pen dikwijls met een hele resem van 
gevoelens. Door in contact te komen 
met ouders die hetzelfde meemaken 
en erover te praten,  kan men al deze 
emoties  gemakkelijker een plaats geven. 
Men voelt  zich begrepen en gesteund 
door mensen die weten waar ze het over 
hebben; die het allemaal zelf aan de lijve 
ondervinden of ondervonden hebben.  
Dit doorbreekt hun isolement en hun 
eenzaamheid. De oudergroep biedt ook 
advies bij heel praktische vragen: hoe 

kan ik mij beschermen tegen de juridi-
sche risico’s/gevolgen die een verslaafd 
kind met zich kan meebrengen; hoe ga ik 
om met geweldssituaties, diefstal...
Als er ouders zijn die met andere ouders 
contact willen hebben, maar voor wie 
de stap te groot is naar de oudergroep, 
worden ouders met elkaar in contact 
gebracht.

Wie kan er allemaal aansluiten bij de 
praatgroep?
In principe kunnen alle ouders met een 
kind dat aan drugs verslaafd is, instappen 
in de oudergroep. Het volstaat dat men 
contact opneemt met PISAD. 

Welke zaken komen er aan bod? 
In de oudergroep zijn het de ouders zelf 
die bepalen wat ze graag aan bod laten 
komen. Waar ze op dit moment het 
meeste nood aan hebben. 

Welke vragen leven er zoal bij ouders? 
Welke problemen, moeilijkheden, zor-
gen ondervinden zij?
Ouders die pas ontdekken dat hun kind 
drugs gebruikt worstelen vooral met de 
vraag: hoe ze deze signalen konden mis-
sen, hoe ze hun kind het best aanspreken 
op dit druggebruik en hoe dit gebruik 
een halt toe te roepen?
Daarnaast komt steeds de vraag naar 
boven: Wat heb ik fout gedaan in de 
opvoeding van mijn kind dat het drugs is 
gaan gebruiken?  

Daarnaast zien we ook ouders van ver-
slaafde kinderen die sterk te lijden heb-
ben onder het manipulatieve gedrag van 
hun kind. Ouders ervaren dat zij geen 
vat meer hebben op hun kind. Hun kind 
wordt meer en meer de baas in huis. Vele 
ouders worden ziek onder de (emotio-
nele) chantage die gepleegd wordt. Ze 

worden door hun kind onder druk gezet, 
het praat hen schuldgevoelens aan, 
bedreigt en intimideert hen, speelt de 
ouders tegen elkaar uit... Ouders voelen 
zich niet meer veilig in hun eigen huis. Ze 
slapen met de slaapkamerdeur op slot 
met autosleutels, geldbeugels, bankkaar-
ten onder hun hoofdkussen...
Ouders ervaren sterke schuld- en 
schaamtegevoelens en kampen terzelf-
dertijd met heel wat woede, verdriet en 
onmacht omwille van de impact van het 
druggebruik van hun kind op het hele 
gezin. Een bijkomende moeilijkheid is 
dat ouders – zeker als hun kind meerder-
jarig is- geen ‘stok meer achter de deur” 
hebben. Wanneer hun kind niet bereid 
is om hulpverlening te aanvaarden, dan 
blijven deze ouders in de kou staan. 

Concreet
Contactpersoon oudergroep: 
Veerle Gerbosch - De oudergroep komt 
maandelijks samen. Iedere tweede 
woensdag van de maand, telkens om 
19u30. Locatie: Oude Vesten 16, 9600 
Ronse.
Contactpersoon drugbegeleider regio 
Brakel/Gavere/Horebeke : 
Elsie Van den Haezevelde 
Locatie: Jagersstraat 64 B, 9660 Brakel  
055 42 41 39 of 0499 57 84 90 n

PISAD huist sinds begin juli ‘15 in 

de lokalen van het jeugdhuis Alfa. 

Je kan er ons vinden op de -1, de 

eerste deur links. Je kan je uiteraard 

ook spontaan aanmelden of na 

afspraak. 

Alle gegevens op een rijtje:

Elsie Van den Haezevelde

Drugbegeleider regio Brakel

Jagersstraat 64 B - 9660 Brakel

05542 41 39 - 0499 57 84 90 

pisad.brakel@oost-vlaanderen.be

www.brakel.pisad.be
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Containerpark
Landbouwfolie 
In de maand november kan men opnieuw terecht met land-
bouwfolie. Dit conform de voorwaarden van het belastingregle-
ment van 11 mei 2015.

Bouw- en sloopafval 
Regelmatig stellen we verontreinigingen vast in de container 
bouw- en sloopafval. We vragen om de sorteerregels te 
respecteren en bij twijfel bij de parkwachters te informeren. 
Kalkhoudend afval, houtafval... mogen er uiteraard niet in en 
zakken of andere materialen moeten steeds verwijderd worden. 
Het aanbieden is beperkt tot 3m³ per bezoek; voor grotere hoe-
veelheden dient met zich te wenden tot private ophaalfirma’s. 
Een brochure over selectief slopen, kan je verkrijgen via 
de milieudienst.

Nog enkele nuttige tips
• Sorteer je afval thuis zodat de wachttijden op het containerpark 
korter worden. Je vermijdt op deze manier ook dat afval in de 
verkeerde container terechtkomt.
• Hou je identiteitskaart of toegangsbadge steeds klaar.
• Bij felle of lage zon stellen we vast dat het scherm moeilijk 
leesbaar is vanuit de wagen; we raden je aan om in dat geval uit 
je wagen te stappen, tussen de slagbomen, en op die manier je 
identiteitskaart of toegangsbadge in te voeren.
• Hou te allen tijde de oprit van de helling vrij en wees hoffelijk 
door het afrijdende verkeer doorgang te verlenen.
• Volg te allen tijde de aanbevelingen van de toezichters op.

Openingsuren 
tijdens de wintermaanden 

vanaf 1 oktober tot en met 31 maart
Dinsdag van 13u - 16u30

Woensdag van 8u30 - 12u en van 13u - 16u30
Vrijdag van 8u30 - 12u en van 13u - 16u30

Zaterdag van 8u30 - 12u en van 13u - 16u30

je dient je minimum 15 minuten voor sluitingstijd 
aan te bieden aan de ingang van het containerpark.

Bijzondere sluitingsdagen
Woensdag 16 september 2015 

(kermis Nederbrakel)
Woensdag 11 november 2015 (Wapenstilstand)

Vrijdag 25 december 2015 (Kerstdag)
Zaterdag 26 december 2015 (2de Kerstdag)

Dinsdag 29 december 2015
Woensdag 30 december 2015



Kerstboom gezocht
t Het gemeentebestuur van Brakel doet een oproep aan haar 

inwoners om naar jaarlijkse gewoonte een kerstboom aangebo-

den 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 de tuin heeft,  kan contact opnemen 

met de gemeentelijke milieudienst op het nummer 

055 43 17 60 of via milieu@brakel.be vóór 31-10-2015. n

B
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Samen met het Regionaal Landschap Vlaamse 
Ardennen, die instaat voor de begeleiding van 
dit project, wordt er een eerste infoavond geor-
ganiseerd op maandag 21 september 2015 om 
19u15 in de vergaderzaal van sporthal de Rijdt, 
Jagersstraat 64 te Brakel.
Trage wegen zijn paden en wegels voor traag, 
niet-gemotoriseerd verkeer: kerkwegels, jaagpa-
den of doorsteekjes. Veel van deze trage verbin-
dingen zijn in de loop der jaren verdwenen of in 
onbruik geraakt. Vanuit de bevolking groeit de 
vraag om trage wegen - waar mogelijk – terug 
toegankelijk te maken. Zo kunnen kinderen en 
volwassenen veiliger naar school of het werk 
fietsen, wordt een wandelingetje met de hond 
of een zoektocht van de jeugdbeweging heel 
wat fijner. Daarom werken Brakel en Maarkedal 
samen met RLVA vzw aan een herstel- en ont-
wikkelingsplan voor trage wegen. In dat plan is 
ook ruimte voorzien voor jouw mening.
Naast een algemene toelichting van het thema 
en het projectverloop, wordt er die avond 
tevens een oproep gedaan naar vrijwilligers die 
interesse hebben om actief deel te nemen aan 
dit project.
Op een tweede infomoment (begin 2016) zul-
len alle geïnventariseerde trage wegen worden 
voorgesteld, en krijgt iedereen de kans om aan 
de hand van een evaluatiebundel te reageren 
en voorstellen te doen. Het eindresultaat van 
de inventarisatie en de publieksparticipatie zal 
uiteindelijk leiden tot een uitgebreid trage we-
genplan, waarmee de gemeentebesturen aan 
de slag kunnen. n

Infoavond
Trage wegen

‘Het Burreken’
t In het kader van het provinciaal tragewegenbeleid slaan 

de gemeenten Brakel en Maarkedal de handen in elkaar voor 
de opmaak van een gemeentegrensoverschrijdend trage 

wegenplan voor het Burreken en omgeving.

i  milieu@brakel.be - 055 43 17 60
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Boomplantactie 
RLVA - bestel nu 

je plantgoed !

t Streekeigen bomen en struiken pas-
sen 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 Land-
schap Vlaamse Ardennen plantgoed 

van streekeigen bomen en struiken 
bestellen aan bijzonder voordelige 
prijzen. Bij de jaarlijkse boomplan-
tactie heb je de keuze uit inheemse 
haagplanten, struiken en boompjes, 
hoogstambomen, hoog- of halfstam-
mige fruitbomen, kleinfruit en klim-
planten. Bestellen kan tot 28 oktober 
met de bestelbon in de landschaps-
krant van RLVA (eind 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 5 december.

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 ziekteresisten-
te rassen die bovendien een smaakvol-
le oogst opleveren. 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 groei-
omstandigheden (klimaat, bodem,…) 
en minder gevoelig is aan ziekten.

De bestelbon voor deze boomplantac-
tie valt samen met de landschapskrant 
van het Regionaal Landschap Vlaamse 
Ardennen vanaf 28 september gratis in 
je brievenbus. Je vindt hem ook op de 
website van het Regionaal Landschap. 
Bestellen kan tot 28 oktober. De plan-
ten zijn beschikbaar op zaterdag 5 de-
cember. De jaarlijkse boomplantactie 
is mogelijk dankzij de gewaardeerde 
medewerking van de gemeentebestu-
ren van het Regionaal Landschap.

Meer info: Regionaal Landschap 
Vlaamse Ardennen vzw, Veemarkt 27, 
9600 Ronse, 055 20 72 65, 
www.rlva.be; info@rlva.be. n

NACHT VAN 
DE DUISTERNIS
10 OKTOBER 2015
PROEF DE DONKERSTE NACHT VAN HET JAAR

 

i   milieu@brakel.be - 055 43 17 60

t  Op 10 oktober 2015 vieren we de 20ste editie van de Nacht van de Duisternis. Dan doven verschillende gemeenten 
de openbare verlichting voor een avond en kunnen inwoners even proeven van de rust en gezelligheid van een don-
kere nacht. Met deze jaarlijkse campagne zet Bond Beter Leefmilieu, Preventie Lichthinder en de Werkgroep Lichthinder 
(VVS) de impact van lichtvervuiling in de kijker. Want er wordt te veel en verkeerd verlicht. We kunnen best met minder 
verlichting, zonder daarbij aan veiligheid in te boeten. Even vaak wordt de verlichting naar boven de hemel in gestraald. 
Met alle gevolgen van dien: te veel nachtelijke verlichting leidt tot slaapgebrek en tot gezondheidsproblemen bij men-
sen. Maar ook het bioritme van planten en dieren lijdt eronder. Bovendien is een te fel verlichte nacht ook een enorme 
energieverspilling. De gemeente Brakel steunt dit initiatief met enkele activiteiten. Het volledige programma wordt later 
nog gecommuniceerd via de gemeentelijke website, facebookpagina... n i  milieu@brakel.be - 055 43 17 60
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NACHT VAN 
DE DUISTERNIS
10 OKTOBER 2015
PROEF DE DONKERSTE NACHT VAN HET JAAR

 

Eén bloembol 
kan bijenlevens 
redden!

Renovatiepremie 
blijft premie!
t De Vlaamse overheid voert vanaf 
1 november 2015 opnieuw een Vlaamse 
renovatiepremie in. De Vlaamse regering 
had bij haar aantreden de intentie om de 
renovatiepremie te vervangen door een 
belastingvermindering, gespreid over drie 
jaar. Dit zou zorgen voor wat financiële 
ademruimte voor de regering zelf. 
De omvorming naar een belastingverminde-
ring bleek echter te complex en de 
gezinnen die geen belasting betalen of een 
laag inkomen hebben, dreigden de premie 
mis te lopen. De Vlaamse regering heeft 
daarom nu beslist dat de renovatiepremie 
toch een premie blijft, met dien verstande 
dat de uitbetaling wordt verdeeld over 
twee aanvragen. Eigenaars zullen dus twee 
aanvragen moeten indienen. 
De tweede aanvraag kan ten vroegste een 
jaar na de eerste aanvraag. Alleen wie de 
woning via een sociaal verhuurkantoor 
aanbiedt, kan de renovatiepremie nog in 
één keer aanvragen. Het maximale bedrag 
van de beide premies samen is nog steeds 
10.000 euro. Inhoudelijk verandert er verder 
weinig. De werken die in aanmerking
komen, worden verdeeld in vier 
categorieën, waarbij de premie wordt 
berekend per categorie. 
Je kan er meer over lezen op de website 
van Agentschap Wonen Vlaanderen: 
https://www.wonenvlaanderen.be/. n

i  milieu@brakel.be - 055 43 17 6

t Door allerlei redenen zijn bijen en nectarminnende insecten 
de laatste jaren sterk bedreigd. Voor de bestuiving van 
bepaalde groenten en fruit zijn ze nochtans van groot belang. 
Zonder bestuiving worden geen vruchten gevormd. Eén van 
de problemen is het gebrek aan nectar en stuifmeel in het 
vroege voorjaar en het late najaar.  De Provincie Oost-Vlaande-
ren roept  haar inwoners op om het bijenbestand te helpen en 
biedt gratis zakjes krokusbollen aan. Draag jij je steentje bij?
Alle Oost-Vlaamse steden en gemeenten springen alvast in de 
bres en zorgen voor de verdeling van de bloembollen. 
Op woensdag 7 oktober 2015 van 8u tot 12u en van 16u tot 
19u30 kan je een gratis zakje bloembollen afhalen bij de mili-
eudienst op het gemeentehuis, Marktplein 1 te Brakel. Plant de 
bollen dit najaar, zo bied je bijen en nectarminnende insecten 
in het vroege voorjaar voedsel aan als de krokussen bloeien.
Haast je, het aantal zakjes is beperkt. n

i  milieu@brakel.be - 055 43 17 6

WOENSDAG

7
Oktober

Verhuis zonecommissariaat PZ Brakel
Tussen 10 en 15 september 2015 wordt de langverwachte 
verhuis naar het nieuwe politiehuis gerealiseerd. Deze verhuis 
zal zorgen voor de nodige ongemakken.Het tijdelijk onthaal zal verzorgd worden vanuit een

commandovoertuig op de parking van de sporthal “De Rijdt”, 
Jagersstraat 64 A dit van 15 tot en met 18 september 2015.
Voor dringende tussenkomsten zal de dienstverlening intact 
zijn en zullen de hulpdiensten bereikbaar blijven op het 
noodnummer 101 en 112. Dank voor jullie begrip!



Gloedvolle 
romantiek in 
de kerk van 
Zegelsem
t Op zaterdag 3 oktober brengt het pianotrio I Giocatori 
enkele kamermuziekpareltjes uit de 19de eeuw, de tijd 
van de gloedvolle romantiek:

- het fantasierijke pianotrio van Clara Schumann 
- het schitterende, herontdekte pianotrio van de Belgische 
componist François Rasse 
- het pianotrio nr. 1 van Felix Mendelssohn, één van de 
allermooiste muziekwerken ooit 
Het pianotrio I Giocatori bestaat uit muzikanten van de 
bovenste plank: pianist Hans Ryckelynck, cellist Ludo Ide 
en violist Hendrik Ide. Meer info over deze muzikanten 
vind je in onze vorige editie en op de gemeentelijke 
website.

Het concert gaat door in de stemmige kerk van Zegelsem 
en start om 20u. 
Kaarten kosten € 12 (€ 10 voor 55+ en € 6 voor -26). 
Receptiekaarten (vrijblijvende receptie in Hof Van De 
Putte) kosten 3 euro. n

i  & kaarten: brakel@bibliotheek.be - 055 42 12 45
of toerisme Brakel
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VRIJDAG

25
September

drukkerijsurdiacourt

Garage Vande Putte nv Brakel-Ronse

ZATERDAG

3
Oktober

Werkgroep Festival van Vlaanderen Brakel  
i.s.m. Bibliotheek Brakel stelt voor: 

 

ZATERDAG 3 OKTOBER 2015 ›› 20.00u
SINT-URSMARUSKERK ZEGELSEM, BRAKEL

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

I GIOCATORI PIANOTRIO

Incomec-Cerex
Drukkerij Surdiacourt - Farys

Garage Vande Putte - Standaard Boekhandel Brakel/RonseVeilig rijden met de 
elektrische fiets 
t De elektrische fiets of e-bike is in opmars en verschijnt 
meer en meer in het straatbeeld. Dankzij de 
elektrische fiets kunnen we steeds langer blijven fietsen. 
Maar dat roept ook vragen op:
Wat is eigen aan een elektrische fiets? Kan ik er veilig mee 
rijden? Waar moet ik op letten bij aankoop?
Het gemeentebestuur organiseert daarom in samenwer-
king met de seniorenraad een e-bike rijschool voor senio-
ren. De elektrische fiets is immers handig maar vereist een 
ander gebruik dan de klassieke fiets. 
Het lesprogramma bevat volgende lesonderdelen: tech-
nische kenmerken en gebruik, onderhoud, tips voor de 
aankoop, praktische vragen en een testrit.

Wie nog geen elektrische fiets heeft, kan vrijblijvend
een testrit doen. Wie een e-bike heeft, brengt deze best 
mee.
Op een gesloten parcours oefenen we onder professionele 
begeleiding verschillende fietsvaardigheden in. 
Deze vorming draagt er toe bij dat zowel de beginnende, 
als ervaren fietser zich veiliger verplaatst in het verkeer! 
Wanneer? Vrijdag 25 september 2015
13 u. tot 16.30u. met pauze.
Sporthal de ‘Rijdt - Jagersstraat 64 - Brakel
Voor alle geïnteresseerden - deelname is gratis. n

i   en inschrijven bij Kimberley Vanlierde - Marktplein 1 - 
kimberley.vanlierde@brakel.be - 055 43 17 64



Brakelse geschenkbon
t Reeds meer dan 70 handelaars aanvaarden deze 
bonnen. De geschenkbonnen kan je aankopen bij 
de dienst Toerisme – Marktplein 1
Je kan ook betalen met bancontact. n

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

Bericht aan alle NIEUWE 
handelaars van Brakel
t Nieuwe Brakelse handelaars kunnen 
aansluiten bij de plaatselijke handelsvereniging 
“shop-in-Brakel” en de lokale  middenstandsraad 
versterken. n

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

2de editie 
Brakel oktobert  
t Shop-in-Brakel organiseert de jaarlijkse 
opendeur van 9 t.e.m. 11 oktober

Wat mag u verwachten:
• Beiaardconcert
• Braderie / opendeur
• Dag van de smaak (Organisatie Toerisme Brakel)
11.11.11 actie (actie rond sociale bescherming)
• Rommelmarkt
• Speelzone
• Boekenverkoop – Bibliotheek Brakel – de op-
brengst gaat integraal naar het goede doel!
• Workshop cupcakes
• Gezellige terrasjes en straatanimatie
Deze activiteiten gaan door van 13 u. tot 18 u. en 
zijn volledig gratis.
Begin oktober wordt het volledige 
programma bekend gemaakt. 
Hou je brievenbus in de gaten! n

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

OPROEP: 

Als handelaar kan je nog steeds 

inschrijven om deel te nemen 

aan de braderie.

Ook diegene die willen deelnemen 

aan de rommelmarkt kunnen nog 

inschrijven op www.brakel.be 

    GELDIG BIJ DE AANGESLOTEN HANDELAARS/HORECAZAKEN

€ 50
     BRAKEL 

GESCHENKBON    GELDIG BIJ DE AANGESLOTEN HANDELAARS/HORECAZAKEN

€ 25
     BRAKEL 

GESCHENKBON     
BRAKEL 

GESCHENKBON

    GELDIG BIJ D
E AANGESLOTEN HANDELAARS/H

ORECAZAKEN

€ 10

ZONDAG

11
Oktober

Allerlei 17
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ZONDAG

13
September

DORPSKOM ZEGELSEM  
Monumentenwandeling start om het 
½ uur (10u-17u) in ’t Hof Van de Putte. 
De Sint-Ursmaruskerk. Tentoonstel-
ling: de Kwaremontse Kunstkring 
en Willy Van Alboom (glaskunst). 
Animatie: jongeren van de Vrije 
Kunstkring (14u-17u). 

IN HET SPOOR VAN HERMAN TEIRLINCK
Geleide wandeling: vertrek in ’t Hof Van 
de Putte om 10, 11, 14, 15 en 16 uur. 
Van Zegelsem naar Sint-Kornelis-
Horebeke via: Haaghoek – Hoeve 
De Meyer – Perlinkmolen (bezoek) 
– Hoeve boer Pijcke – Oldtimermu-
seum van auto’s en moto’s (bezoek) 
– Hoogkoutermolen (bezoek). 

OP ZOEK NAAR MARIA SPEERMALIE
Jongerenwandeling en wedstrijd 
(vanaf 9 jaar). Personages in traditi-
onele kledij voor de begeleiding en 
op de locaties Perlink- en Hoogkou-
termolen. Vertrek in ’t Hof Van de Putte 
om 10.30, 11.30, 14.30 en 15.30 uur.

DE HOOGKOUTERMOLEN
DE REUS VAN HOREBEKE
De reus van Horebeke is ook indi-
vidueel te bezoeken onder bege-
leiding en is te bereiken met de 
pendelbus – geen parkeergelegen-
heid ter plaatse. Animatie: Accor-
deonmuziek (Caroline Biesemans) 
(14u-17u) n

i   Toerisme Brakel - 055 43 17 63

DORPSKOM 
ST-KORNELIS-HOREBEKE
Monumentenwandeling start om het 
½ uur (10u-17u) in de kerk. 
De Sint-Corneliuskerk. Bijkomend 
onthaal en informatie in de kerk. 
Tentoonstelling in de kerk: Herman 
Teirlinck. 
Animatie: Jan en Sarie Lust (14-17 
u). De concerten zijn gratis en vrij 
toegankelijk. Gratis pendeldienst 
Zegelsem – Hoogkoutermolen - Sint-
Kornelis-Horebeke.

Open Monumentendag 
Zegelsem en St.-Kornelis Horebeke in de kijker
t Zegelsem en St.-Kornelis-Horebeke (10u-18u). Organisatie: De werkgroep Open Monumenten van de Culturele Raad 
Brakel i.s.m. de gemeentebesturen van Brakel en Horebeke. Algemeen onthaal: ’t Hof Van de Putte, Sint-Ursmarsstraat 16. 
Historische hoeve met stemmige binnenkoer. Animatie: Folkgroep “De merde van bie us” (14u-17u)



De bib in september 
Verrassend divers!

       

                 
Jana Baeskens (18 jaar) debuteerde onlangs 
bij het Davidsfonds met haar young 
adultthriller ‘Veronica’.
Hoog tijd dus om Jana even in de kijker te 
zetten in de bib. Op woensdag 16 septem-
ber, om 19u,  is iedereen welkom voor een 
korte voorstelling, verzorgd door Jana en 
leeftijdsgenoten. 
Ism Davidsfonds Brakel/Lierde.

Gratis info-avond ‘Je kind veilig online’. De 
computer of tablet is niet meer weg te 
denken uit de leefwereld van kinderen en 
tieners.  Maar hoe ga je hier als ouder mee 
om? Je krijgt heel wat praktische tips en 
informatie. Ism Gezinsbond Nederbrakel.

Harpiste Jenna Vergeynst brengt muziek van 
onder meer G.B. Pescetti, E.P. Alvars en D. Mil-
haud. De jonge muzikante uit Lierde werd 
reeds diverse keren laureaat van belangrijke 
wedstrijden. Momenteel volgt ze harp bij 
Arielle Valibouse en viool bij Olga Zolotareva.

i  & inschrijving: 055 42 12 45
        brakel@bibliotheek.be

Met de bus naar “Boeksprekers”
t Op zondag 11 oktober vindt in CC De Woeker te Ou-
denaarde de tweede editie plaats van het literair festival 
“Boeksprekers”. Centrale gast is Griet Op De Beeck, auteur van 
de succesvolle romans ‘Vele hemels boven de zevende’ en 
‘Kom hier dat ik u kus’. Verder staat er een veelbelovend pa-
nelgesprek op het programma met moderator Jelle Van Riet 
en literaire gasten Ann De Craemer, Luckas Vander Taelen en 
Rick De Leeuw. We eindigen met de theatervoorstelling ‘Nog 
zoveel dat ge aan niemand kunt vertellen’, een eerbetoon aan 
Gerard Walschap door Annemie Tweepenninckx (bekende 
radiostem) en Helena De Groot (t,arsenaal mechelen). Vanuit 
Brakel organiseren we gratis busvervoer!
“Boeksprekers” is een organisatie van de Bibliotheken Vlaamse 
Ardennen. 
Toegangskaarten kosten 5 euro. Het volledige programma 
en alle praktische info vind je in de bib en op www.boekspre-
kers.be . Met de steun van het Streekgericht Bibliotheekbe-
leid Provincie Oost-Vlaanderen. n

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

Wie gaat mee naar de Boekenbeurs
t Op zaterdag 7 november organiseert het samenwerkings-
verband Bibiotheken Vlaamse Ardennen opnieuw een uitstap 
naar dé place to be voor boekenliefhebbers: de jaarlijkse 
boekenbeurs in Antwerpen. We vertrekken met de bus om 
9u op het Marktplein en zijn rond 17.30u terug.
Vooraf inschrijven en betalen (7 euro voor bus én toegang) is 
een must. Wacht niet te lang! n

i   & inschrijvingen: 055 42 12 45 - brakel@bibliotheek.be
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Nog meer muziek, 
kunst, film en boeken …
Ja, in de bib kan je natuurlijk terecht om boeken, films 
en muziek te ontlenen. Maar er zijn ook nog lezingen, 
filmvoorstellingen, tentoonstellingen en concerten in 
het najaar:

Wim Daelman komt vertellen over de bekende 16de 
eeuwse componist Cyprianus de Rore die 500 jaar 
geleden in Ronse zou geboren zijn en daar met diverse 
activiteiten reeds werd herdacht. Ism Geschied- en 
Heemkundige Kring Triverius

Optreden van het pianotrio I Giocatori in het kader van 
het Festival van Vlaanderen (zie ook p. 16)

Vertoning van de film ‘The hundred-foot journey’ naar het 
boek ‘Truffels en tandoori’ van R.C. Morais, als start van de 
Week van de Smaak.

Antoine Tronquo en Jan De Vlieger brengen het 
programma ‘Van Venetiaanse dubbelkorigheid tot 
galanterie’ op 2 klavecimbels. Om 19u is er een inleidende 
voordracht

tCollectief vertelT komt naar onze bib voor een avondje 
verteltheater onder het thema ‘avontuur’

Tenslotte is er een laatste aperitiefconcert met de 
bekende sopraan Hilde Coppé en pianiste Els Cooman.

In oktober stelt het Plastisch Creatief atelier Beukenootje 
tentoon in de bib, in november is dat Carine Hantson en 
in december Kunstkring Parnassos.
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Bibliotheekweek 
met verborgen parels
t Tijdens de jaarlijkse bibweek in oktober kan 
je je laten verwennen op zaterdag 10 oktober. 
We zorgen tussen 9 en 12u voor drank en 
versnaperingen en live muziek door Jozefien 
Loman en Nick Dobbelaere. Cd’s en dvd’s wor-
den die dag gratis uitgeleend.
Zowel op zaterdag 10 oktober (9-12u) en 
zondag 11 oktober (10-12 en 13-18u) kan je 
afgevoerde boeken en andere materialen voor 
een prikje kopen ten voordele van het goede 
doel.
Op donderdag 15 oktober, om 20u, komt 
Joël De Ceulaer (filosoof, auteur, journalist De 
Standaard en Knack en televisiemaker) naar de 
bib. Al jarenlang breekt deze bekende Vlaming 
zich beroepshalve het hoofd over de zin van 
het leven. Het antwoord zoekt hij door slimme 
mensen te interviewen. Gebundelde gesprek-
ken werden succesvolle boeken. 

En dan zijn er de ‘verborgen parels’: boeken 
die ondergesneeuwd raakten in de veelheid 
van publicaties, maar die zoveel beter hadden 
verdiend. Het gaat om 25 Nederlandstalige 
titels uit de 21ste eeuw die onterecht onder de 
radar bleven.
Van 1-18 oktober kan het publiek stemmen 
voor de TOP 25 op www.verborgenparels.be. Je 
hoeft het boek NIET te hebben gelezen, maar 
je kan op 2 manieren stemmen: “Dit boek ken-
de ik nog niet, maar zou ik willen lezen” – “Dit 
boek heb ik gelezen en is een aanrader”.  Een 
‘Best of’ verschijnt vanaf eind oktober in een 
gratis en tijdelijke app (dus enkel voor tablets 
en niet voor e-readers), gedurende 3 maanden. 
Een cadeautje van de Vlaamse bibliotheken! n

i   & inschrijvingen: 055 42 12 45 
         brakel@bibliotheek.be
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t Vanaf 29 augustus 2015 (9u) zal 
op de homepagina van de gemeen-
telijke website (www.brakel.be) een 
actieve link om in te schrijven terug te 
vinden zijn voor onze 10-lessenreek-
sen muurklimmen alsook voor onze 
nieuwe 15-lessenreeks/30-lessenreeks 
Multimove.
Multimove is een gevarieerd bewe-
gingsprogramma, waarin de focus 

op de algemene ontwik-
keling van vaardigheden 
ligt en een sporttak niet 
meteen herkenbaar is. 
Door kinderen in uitda-
gende bewegingssitua-
ties te plaatsen, waarbij 
ze ervaringen opdoen 
in de 12 verschillende 
bewegingsvaardigheden, 
wordt hun motorische 
ontwikkeling geprikkeld.

Plezierbeleving staat hierbij centraal. 
Multimove onderstreept het belang 
van een brede motorische ontwikke-
ling en kan de start betekenen van 
een gezonde en levenslange sport- en 
bewegingsparticipatie.

 Multimove (van 6 tot en met 8 
jaar): wekelijk op dinsdag van 
17.30 uur tot 18.30 uur

• 15-lessenreeks: van 8 september 
2015 tot en met 15 december 2015 
(kostprijs: € 30,00) 
OFWEL
• 30-lessenreeks: van 8 september 
2015 tot en met 3 mei 2016 (kostprijs: 
€ 45,00)

Je kan dus kiezen om je kind(-eren) in 
te schrijven voor de volledige reeks (= 
30 lessen) of voor een halve reeks (= 
15 lessen). In de maand december/
januari heb je dan opnieuw de mo-
gelijkheid om in te schrijven voor het 
tweede deel van de 30-lessenreeks. 
Verdere informatie is terug te vinden 
op de gemeentelijke website (www.
brakel.be > vrije tijd en toerisme > 
sport). n

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

 

1ste Sportgala op vrijdag 11 december 2015
Oproep tot indiening kandidaturen !
t De gemeentelijke sportraad en sportdienst richten voor de 1ste maal dit jaar een sportgala in, op vrijdag 
11 december 2015 in de gemeentelijke sporthal ‘de Rijdt’. De bedoeling van dit sportgala is de gemeentelijke 
sportlaureaten gepast te huldigen op basis van eerder behaalde en bijzondere sportprestaties.

Volgende categorieën zullen gehuldigd worden: sportverdienste (sportvrijwilliger), G-sporter, sportbelofte (jongere 
-18 jaar), sportploeg competitie jeugd ( -18 jaar), sportploeg competitie (+ 18 jaar), sportman/sportvrouw competitief 
(individueel +18 jaar) en sportsenior (+55 jaar).
De behaalde sportprestaties die in aanmerking komen, zijn deze die behaald zijn tussen 1 september 2014 en 
1 september 2015. 
Kandidaturen kunnen worden ingediend tot uiterlijk 14 september 2015 aan het loket van de sportdienst (sporthal 
‘de Rijdt). De aanvraagformulieren en bijhorende reglementering zijn beschikbaar op de sportdienst en te raadplegen 
zijn op de gemeentelijke website. n

i   wim.dewael@brakel.be - 055 42 31 98.
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Interscholenveldloop 
op 23 september 2015
t Naar jaarlijkse gewoonte richt de Brakelse sport-
dienst i.s.m. de Brakelse sportraad eind september een 
interscholenveldloop in voor het lager en secundair 
onderwijs. 

De veldloop zal dit jaar doorgaan op woensdag 23 sep-
tember 2015 op het voetbalterrein van S.K. Opbrakel 
(St.-Martensstraat te 9660 Brakel). De start is voorzien 
om 13.30 uur stipt voor de reeksen van het basisonder-
wijs en omstreeks 14.30 uur voor de reeksen van het 
secundair onderwijs.
Verdere informatie zal binnenkort terug te vinden zijn 
op de gemeentelijke website (www.brakel.be > vrije 
tijd en toerisme > sport). n

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

Lessenreeksen 
kleuterturnen en turnen 
najaar 2015

t Normaliter gingen de lessenreeksen kleutertur-
nen en turnen (pré-gympjes en gympjes) vanaf                    
1 september 2015 integraal overgenomen worden 
door Turnkring Eikels Worden Bomen vzw (EWB) uit 
Zottegem maar omwille van organisatorische redenen 
is dit helaas nog niet mogelijk.
Vandaar dat wij als sportdienst volgende 10-lessen-
reeksen opnieuw in ons programma zullen opnemen:

• kleuterturnen: start op zaterdag 5 september van 
09u tot 10u (groep 1: 3-4 jaar) en van 10u tot 11u 
(groep 2: 4-5 jaar)

• turnen: start op zaterdag 5 september van 11u tot 
12.30u (pré-gympjes: 6-8 jaar) en van 12.30u tot 14u 
(gympjes: 8-10 jaar)

Vanaf 29 augustus om 9 uur vind je op de home-
pagina van www.brakel.be een link om in te schrijven 
voor onze lessenreeksen. Verdere informatie verschijnt 
binnenkort op www.brakel.be >vrije tijd en toerisme> 
sport. n

i   ben.devlieger@brakel.be - 055 42 31 98
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Het echtpaar Maurice en Jeannine
Livyns-Verbeurgt

60 Het echtpaar André en Marie Louise
De Vleeschouwer - De Ridder

60
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Het echtpaar Leonardus en Julia
Hurkmans - Dassen

Het echtpaar Felix en Paula
De Vos - Moreels

Het echtpaar Lucien en Jacqueline
Blondelle - Spitaels

Het echtpaar Lucien en Clodette
Wattez - Desterke

Het echtpaar Willy en Jeannine
Platti - Benoot

50

50

50

50

50

Het echtpaar Georges en Regina
Thomas - Surdiacourt

50
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Ik heb de volgende melding:
t Kruis het probleem aan, geef de juiste plaats, 
    ev. straat en huisnr. aan.

Beschadigd wegdek:

Defecte straatlamp:

Gebrekkige verkeerssignalisatie:

Gebreken aan fiets- of voetpad:

Gebrekkig onderhoud van openbaar groen:

Sluikstort:

Verkeershinder:

Verstopte riool:

Gebreken aan grachten/beken:

Andere (geef onderwerp aan):

t Je gegevens:

Naam*:

Adres*:

Telefoon:

E-mail:

* verplicht in te vullen veld.

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

www.                .be
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Wedstrijdvraag
In welke Brakelse straat werd onderstaande 
foto genomen.

Verstuur je antwoord voor 30 november 2015 naar 
de toeristische dienst - Marktplein 1 - 9660 Brakel en
win misschien een prachtige prijs.

Winnaar vorige wedstrijdvraag: 

Mariette Heyse, Ronsesesstraat 174 te 9660 Brakel.

(Het juiste antwoord was “Hellenhoek”)

Kandidaat-standhouders kunnen zich
melden via de inschrijvingsbundel 2015.
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 
19 december 2015 - Markt Brakel

INSCHRIJVING


