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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
Dany Blommaert - Adm. medewerker 
055 43 17 53 - dany.blommaert@brakel.be
Sabrina De Bock - Adm. medewerker
Tel.: 055 43 17 54 - sabrina.debock@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
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
Sabine Baguet - Hoofdverpleegster 
055 43 27 00 - sabine.baguet@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

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

    

Openingsuren wintermaanden 
(van 1 oktober t.e.m. 31 maart)

Maandag en donderdag gesloten
Dinsdag van 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

	  



Fonds Ter Bescherming 
van het Brakelse Cultu-

reel Erfgoed - Uitreiking 
prijs beste restauratieApril

ZATERDAG

25

Het college van burgemeester en 
schepenen fietst samen met de milieu-

dienst de campagne “Met Belgerinkel naar 
de winkel” in gang

Geutelingenwandeling 
Seniorenraad

Ontvangst
nieuwe inwoners 3e Vlaanderens 

Mooiste Wandeltocht

ZATERDAG

25
April

DONDERDAG

5
Maart

VRIJDAG

29
Mei

ZONDAG

26
April
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Diverse wegeniswerken 
2015 goedgekeurd
t De gemeenteraad van 16 maart 2015 keurde 
een lijst van diverse wegeniswerken goed. 
De overheidsopdracht loopt om deze werken 
aan een aannemer te gunnen. 
Dit jaar staan volgende werken op het 
programma: vernieuwen van de asfaltstroken op 
de Twaalfbunderstraat in de omgeving van de 
uitkijktoren, vernieuwen van betonvakken te 
Vijverdal en Boekelstraat en het vernieuwen van 
de voegvulling in de Lepelstraat. Deze werken 
worden geraamd op 197.645,99 euro incl. BTW. n

i  rut.vanderstraeten@brakel.be - 055 43 17 80

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, waar-
door je meer tijd overhoudt voor uzelf 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 gesneden. Dit in 
het centrum van Nederbrakel, dichtbij tal van dienstverleners en met directe aansluiting op 
het openbaar vervoer. Daarenboven grenst de campus aan het gemeentelijk recreatiedo-
mein De Rijdtmeersen waar je van de natuur kan genieten. De assistentiewoning (volledig 
toegankelijk voor rolstoelgebruikers) heeft een oppervlakte van ca. 52 m2 en is als volgt 
ingedeeld: inkom, keuken, zitplaats, slaapgedeelte, ruime badkamer en berging. Tevens 
beschikt elke woning over ingemaakte kasten en is ze voorzien van een kluis. Er is continu 
een woonassistent aanwezig die door elke bewoner steeds kan worden gecontacteerd via 
het intern oproepsysteem. Daarnaast is er ten behoeve van de veiligheid camerabewaking. 
Bijkomende faciliteiten zijn: kinepraktijk, fitnessruimte, kap-, was- en schoonheidssalon. 
Bewoners kunnen zelf koken of eten in het restaurant of kiezen voor maaltijdbediening in 
de eigen woning. Ondertussen zijn reeds een 15-tal woningen verhuurd. n

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

 

Vakantiehuis De Kleppe in volle transformatie
t De Kleppe heeft een lange traditie in armoedebestrijding en 
zorgzame gastvrijheid. Vanuit deze zorg kreeg het oude klooster 
in Everbeek Beneden een nieuwe bestemming als vakantiehuis 
‘De Kleppe’. Vele kwetsbare groepen hebben er een fijne vakantie 
doorgebracht. Het vakantiehuis is sinds 1 november 2014 in volle 
verbouwing. Begin 2016 opent De kleppe haar brede deuren. 
Iedereen is welkom, maar in het bijzonder mensen die omwille 
van hun beperking niet gemakkelijk een vakantieplaats vinden. 
Het activiteitenaanbod zet dier en natuur centraal en wordt verder 
uitgebouwd en geoptimaliseerd in 2015. Lokale vrijwilligers nemen 
heel wat organisatorische taken op en mensen in een bijzonder 
tewerkstellingsstatuut worden ingeschakeld in de werking. Binnen 
dit kader wordt ook samengewerkt met het OCMW Brakel.
Graag nodigen wij de bewoners van Brakel uit op onze INKIJKDAG op 
4 juli 2015 tussen 10.30 en 12u. Je kan een rondleiding krijgen in het 
vakantiehuis en de tuin. Wij bieden je graag een glaasje aan. n

i  robin.ronsyn@dekleppe.be - 0494 12 98 46 

Formaat gemeentelijke infoborden aangepast
t Tot op heden dienden de borden die op de gemeentelijke 
infoborden werden gehangen eenzelfde formaat te hebben 
(H40xB120 cm). De gemeenteraad heeft beslist een groter 
 formaat van borden mogelijk te maken. Verenigingen hebben 
nu de keuze uit twee formaten: 1) 40 cm hoog en 120 cm breed  
2) 60 cm hoog en 120 cm breed. n

i  dany.blommaert@brakel.be - 055 43 17 53 

Nog assistentiewoningen beschikbaar in Rusthuis Najaarszon
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Archeologisch onderzoek Marktplein Nederbrakel: 
eerste resultaten
t De dienst archeologie van SOLVA startte in april 2015 met het archeologisch onderzoek te Nederbrakel. Dit in het licht 
van de heraanleg van het dorpscentrum. Het eerste archeologische vlak werd machinaal aangelegd tot 60 à 100 cm on-
der het Marktplein. Hierbij kwam een grote hoeveelheid kuilen en wellicht een drenkpoel aan het licht. Vanuit deze poel 
wateren bovendien meerdere greppels af in de richting van de Zwalmbeek. En zoals verwacht werd ook een waterput 
aangetroffen. Het merendeel van de kuilen blijkt bijzonder diep te zijn uitgegraven, tot wel 3 meter onder het straatni-
veau. In het puinafval werd veel huishoudelijk afval, vooral aardewerk, gevonden. Deze elementen laten vermoeden dat 
het Marktplein een centrale plaats was voor veehandel. De waterput neemt ook een prominente plaats in op het vlak. 
Geweten is dat het bestaan ervan teruggaat tot minstens 1770. De bekende “pomp” werd nog niet gevonden. n

i  archeologie@so-lva.be en www.brakel.be

Vernieuwing armaturen Hovendaal 
en Nederstenkouter op komst
t De gemeenteraad van 11 mei 2015 keurde het vervangen van de armaturen op Hovendaal en 
Nederstenkouter goed. In de plaats komen LED-armaturen die een stuk duurzamer zijn. De kostprijs 
van deze duurzame investering is respectievelijk € 9.714,61 excl. BTW (Nederstenkouter) en € 32.524,94 
excl. BTW (Hovendaal). n

i  rut.vanderstraeten@brakel.be - 055 43 17 80
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Huisartsenwachtpost PANACEA
Een nieuwe wind voor de wachtdienst van huisartsen

t Binnenkort is er een grote verandering voorzien in de organisatie van de weekend-wachtdienst van de  
huisartsen in onze regio.  De wachtdienst voor weekend- en feestdagen van de huisartsen uit de regio wordt 
vanaf 10 april 2015 georganiseerd vanuit één centrale plaats voor de hele streek:  de huisartsenwachtpost 
PANACEA in de Leeuwerikstraat te Zottegem.

De speciaal met die bestemming gebouwde huisart-
senwachtpost zal de wacht tijdens het weekend en 
op feestdagen garanderen voor de inwoners van  de 
gemeenten Brakel, Herzele, Lierde, Oosterzele, Sint-
Lievens-Houtem en Zottegem, en daarbij ook Aaigem 
en Burst. 

Waarom een huisartsenwachtpost? De Huisart-
senkring PANACEA verenigt de huisartsen van de 
gemeenten Brakel, Herzele, Lierde, Oosterzele, Sint-
Lievens-Houtem en Zottegem en is onder meer ver-
antwoordelijk voor de organisatie van de wachtdien-
sten voor de huisartsen.  Het dalend aantal huisartsen 
dwingt tot een andere organisatie van de wachtdienst 

van de huisartsen. In navolging van onder andere Gent en Aalst is er geopteerd om een centraal gelegen huisart-
senwachtpost op te richten van waaruit de weekendwachtdienst zal worden voorzien vanaf vrijdagavond 19.00 uur 
tot en met maandagochtend 08.00 uur. 

De locatie is centraal gekozen zodat de aanrijtijden voor iedereen in de streek zo gering 
mogelijk blijven.  Huisartsenwachtpost PANACEA is gelegen in de Leeuwerikstraat 14a 
te Zottegem, een zijstraat van de Buke, gekende invalsweg vanaf de N42 naar 
het centrum van Zottegem.

Een huisartsenwachtpost heeft als doel kwalitatief hoog-
staande zorg aan te bieden tijdens de wachtdienst vanuit 
een wachtpost die goed gekend is bij de bevolking en 
snel bereikbaar is. Daarnaast is er een optimale samen-
werking met de spoeddiensten van het Sint-Elisabeth 
Ziekenhuis te Zottegem, zodat men, indien nodig, zeer 
snel kan ingrijpen.  

De huisartsenwachtpost werkt met één 
centraal nummer: 09 360 35 00. 
Op weekdagen is de wachtpost gesloten, maar wordt de 
weekwacht (van 19.00 tot 08.00) via dit zelfde nummer 
09 360 35 00 georganiseerd: de patiënt wordt via een 
keuzemenu verbonden met de huisarts van wacht van de 
juiste gemeente. n

i  milieu@brakel.be - 055 43 17 60 
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Padvinders gezocht – Trage wegen Elst
t Een bospad, een veldweg, een doorsteekje in een 
nieuwe wijk... Trage wegen vind je overal. Ze zijn be-
doeld voor traag, niet-gemotoriseerd verkeer. Fietsers 
en wandelaars, landbouwers en natuurliefhebbers 

weten ze zeker te vinden. Maar 
veel trage wegen zijn verdwenen 
of in onbruik geraakt door slecht 
onderhoud, door de aanleg van 
nieuwe verkavelingen of indus-
trieterreinen. Sommige wegen 
werden samen met een ak-
ker omgeploegd, andere zijn 
afgesloten door aanpalende 
eigenaars... Dat is jammer, want 

fietsen en wandelen op trage wegen is veiliger 
én plezieriger. Daarom verdient het tragewegennetwerk 
in onze gemeente meer aandacht. En daar maakt de 

gemeente werk van, in samenwerking met Trage Wegen 
vzw. Hoe is het vandaag gesteld met onze trage wegen 
in Elst? Welke trage wegen zijn nog toegankelijk? Waar 
zijn er knelpunten? Welke verbindingen zijn er mogelijk 
van de woonkernen naar de lokale buurtschool? Deze 
vragen kunnen we maar beantwoorden nadat we de 
trage wegen in Elst in kaart hebben gebracht. Dat is een 
enorme onderneming waarvoor wij graag een beroep 
doen op de streekkennis en het enthousiasme van onze 
bevolking. Hebt u ook zin om te ontdekken welke trage 
wegen er nog zijn in Elst? Kom dan naar de vormings-
avond ‘inventariseren van trage wegen’ die we in onze 
gemeente organiseren samen met Trage Wegen vzw op 
woensdag 23 september 2015 om 19u30. Daar maken 
we je wegwijs hoe je mee op pad kan om de trage we-
gen in Elst te (her)ontdekken en te inventariseren. n

i  en inschrijven kan tot 01-09-2015 
via milieu@brakel.be  of  055  43 17 60 

Containerparken zamelen 

opnieuw taxussnoeisel in
t Het is inmiddels een traditie: wie tussen 15 juni en 31 augustus zijn taxushaag snoeit, kan dat 

snoeisel bij tientallen containerparken doneren aan “Vergroot de Hoop”. Een actie die cruciaal is 

voor duizenden kankerpatiënten. Uit het taxussnoeisel wordt immers baccatine gewonnen. De 

grondstof voor het kanker remmende middel Taxol. Bovendien ontvangen de containerparken in 

ruil een geldbedrag dat ze doorstorten aan lokale organisaties die werken rond kankerpreventie.

Wat ooit begon als een lokaal initiatief is uitgegroeid tot een landelijke actie. Bovendien heeft de 

wetenschappelijke vooruitgang ervoor gezorgd dat steeds meer kankers gebaat zijn bij een Taxol 

behandeling. Zo geeft ons taxussnoeisel meer kankerpatiënten dan ooit hoop op een nieuwe 

toekomst. 

Belangrijk is dat het aangeboden snoeisel zuiver is en enkel de lichtgroene, nieuwe taxusaangroei 

bevat. “Vergroot de Hoop” plaatste op Youtube een instructiefilmpje dat toont hoe het snoeisel 

best opgevangen en aangeboden wordt. https://youtu.be/AZp8DvouNtc

Het containerpark van Brakel steunt deze actie al sinds 2010. In 2014 verzamelden we 18,17m³ 

taxussnoeisel, goed voor 18 taxusbehandelingen. Één m3 taxussnoeisel staat immers gelijk aan 

één behandeling met taxol. Het containerpark van Brakel steunde in 2014 bovendien het project 

Kom op tegen Kanker financieel voor een totale waarde van 910 euro. n

i  milieu@brakel.be - 055 43 17 60
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Composteren
t Compost is een hoogwaardig product dat ideaal is om 
de bodem te verbeteren. Het is een donker, kruimelachtig 
materiaal dat naar bosgrond ruikt: een humusproduct dat 
levende organismen en mineralen bevat die kunnen dienen 
als voedsel voor planten. Om compost te maken, gebruik 
je GFT-afval dat eventueel wat verkleind moet worden. De 
natuur doet de rest.
Wat is composteren?
Composteren is een natuurlijk proces. Om het optimaal te 
laten verlopen, kan je een handje toesteken. Maar het echte 
werk wordt geleverd door bacteriën en schimmels die het 
afval omzetten in een aardachtige massa. Daarbij kunnen 
ze rekenen op de hulp van kleine bodemdiertjes. Tijdens 
het afbraakproces komt warmte vrij. De temperatuur kan 
oplopen tot 45 graden waardoor de micro-organismen 
nog actiever worden. Bovendien zorgt de warmte ervoor 
dat een groot deel van de harde onkruidzaden, die haast 
onvermijdelijk in het GFT-afval aanwezig zijn, afsterven. Als 
je compost gebruikt, hoef je dus niet te vrezen voor een 
onkruidplaag in de tuin. 
Waarom compost gebruiken?
Compost bevat een enorme hoeveelheid voedingsmidde-
len en mineralen die van levensbelang zijn voor de bloe-
men, planten en groenten in je tuin. Maar compost is veel 
meer dan alleen maar een uitstekende meststof. Het geeft 
bijvoorbeeld zijn voedingsstoffen geleidelijk af waardoor 
bijmesten achteraf niet of minder noodzakelijk is. Het ver-
hoogt de waterreserves in de grond en voorkomt daardoor 
uitdroging van de bodem. Het belemmert op natuurlijke 
wijze de groei van onkruid. En zo zijn er nog een heleboel 
andere voordelen.
Vernieuwde demoruimte thuiscomposteren:
Op het containerpark vind je een vernieuwde demoruimte 
thuiscomposteren. Je vindt er allerlei tips rond thuiscom-
posteren en op aanvraag worden er ook demonstraties 
voorzien. n i  milieu@brakel.be - 055 43 17 60 

BRAVO 
voor internationale 
samenwerking 
in Brakel
t Onze gemeente is geen eiland. Wereldpro-
blemen, zoals armoede, onrecht, conflicten en 
vluchtelingen raken ons. Als warme en solidaire 
gemeente dragen we graag ons steentje bij, voor 
een rechtvaardige wereld, met eerlijke relaties tus-
sen het Noorden en het Zuiden. Daarom is er nu 
BRAVO!
Het gemeentebestuur en enkele middenveldor-
ganisaties richtten dit jaar BRAVO op, de Brakelse 
Raad voor Ontwikkelingssamenwerking. Deze raad 
komt enkele keren per jaar samen om de gemeen-
te te adviseren over noodhulp (bv. naar aanleiding 
van de aardbeving in Nepal), subsidies voor activi-
teiten in Brakel en subsidies voor projecten in het 
zuiden. Ook wil BRAVO zelf activiteiten organiseren.
BRAVO is het aanspreekpunt voor al jouw noord-
zuidvragen.
Wil je in je school een mondiale dag organiseren? 
Ga je op stage of inleefreis naar het Zuiden en 
vraag je je af of de gemeente je een financieel 
duwtje kan geven?
Heb je zelf een project opgericht in het Zuiden en 
ben je op zoek naar fondsen? 
Sluit je aan vóór 27 juli 2015 bij BRAVO en weeg 
mee op het noordzuidbeleid van Brakel! 
De volgend vergadering van BRAVO vindt plaats op 
maandag 31 augustus 2015 in de raadzaal van het 
gemeentehuis. n

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



Tijd voor Quality Time
Funshoppen in plaats van  Runshoppen

Puur en onbezorgd genieten voor het ganse gezin

Verrassend, creatief, sfeervol en boordevol variatie 
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2de editie 
Brakel oktobert  
Zondag 11 oktober 2015
t Naar jaarlijkse gewoonte organiseert 
“Shop in Brakel“ hun najaar opendeur 
van 9 t.e.m. 11 oktober.
Niet alleen de handelszaken van centrum Brakel, 
maar ook verschillende handelaars van buiten 
het centrum en van de deelgemeenten, zakken 
op zondag af naar het centrum voor de 2de edi-
tie van Brakel Oktobert. Uiteraard zetten de 
horecazaken op en rond de markt hun deuren 
wijd open en voorzien ze tal van gezellige  
terrasjes. Inschrijven voor de rommelmarkt, het 
vrij podium en de workshop cupcakes doe je via 
de gemeentelijke website www.brakel.be 
vóór 17 juli 2015. n

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

Middenstand 12

    
GELDIG BIJ DE AANGESLOTEN HANDELAARS/HORECAZAKEN

€50
     BRAKEL GESCHENKBON

    
GELDIG BIJ DE AANGESLOTEN HANDELAARS/HORECAZAKEN

€25
     BRAKEL 

GESCHENKBON

     BRAKEL 

GESCHENKBON

    GELDIG BIJ DE AANGESLOTEN HANDELAARS/HORECAZAKEN

€ 10

Brakelse 
geschenkbon
t De bonnen hebben een waarde van 10, 25 of 50 
euro waarmee je het gewenste bedrag kan samen-
stellen.
Je kan er heerlijk mee gaan eten, gezellig shoppen, 
een reisje boeken, je interieur restylen, je lekker laten 
verwennen en zoveel meer.. bij meer dan 70 Brakelse 
handelaars. En het aantal groeit nog steeds!
(zie http://www.brakel.be/economie-en-werk/ge-
schenkbon).

De geschenkbonnen kan je aankopen bij de dienst 
Toerisme - Marktplein 1 (Open op maandag tot 
vrijdag van 8 tot 12u – 13 u tot 16 .30 u., behalve op 
woensdag van 8 tot 12 u. en van 16 u tot 19.30 u.). 
Vanaf nu kan je ook betalen met bancontact. n

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

Bericht aan ALLE handelaars van Brakel
t Reserveer tijdig je plaats op de braderie van 11 oktober 2015 via www.brakel.be

3de Middenstandscongres: Dinsdag 1 december 2015: Het belang van e-commerce. n

i  kimberley.vanlierde@brakel.be - 055 43 17 64
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Gloedvolle romantiek in de kerk van Zegelsem
t Een concert van het Festival van 
Vlaanderen! Dat is elk jaar opnieuw ge-
nieten van heerlijke muziek gebracht 
door muzikanten van de hoogste 
plank... Op zaterdag 3 oktober brengt 
het pianotrio I Giocatori enkele kamer-
muziekpareltjes uit de 19de eeuw, de 
tijd van de gloedvolle romantiek:
- het pianotrio van Clara Schumann 
(eindelijk eens een vrouwelijke com-
poniste, en wat voor één …)
- het pianotrio van François Rasse 
(een herontdekt meesterwerk van een 
Belgische componist, amazing! )
- het pianotrio nr. 1 van Felix Mendels-
sohn (hemels mooie muziek die tege-
lijk barst van de positieve energie)
Een pianotrio is geen werk voor 3 
piano’s zoals soms wordt aangenomen 
maar een stuk voor piano, viool en 
cello. Het is één van de allermooiste 
kamermuziekbezettingen!
Het concert gaat door in de stemmige 
kerk van Zegelsem en start om 20u. 
Kaarten (6, 10 of 12 euro) zijn vanaf 
half juni te verkrijgen in de gemeente-
lijke bib en op de Dienst voor Toe-
risme.

HET PIANOTRIO I GIOCATORI
In 1998 besloten Hans Ryckelynck 
(piano), Ludo Ide (cello) en Hendrik Ide 
(viool) - drie laureaten van de Muziek-
kapel Koningin Elisabeth en van de 
Tenutowedstrijd - om hun muzikale 
krachten te bundelen. Het trio werd 
geselecteerd om deel te nemen aan 
masterclasses van het wereldbe-
roemde Alban Berg Kwartet. Sindsdien 
werken zij verder aan het uitbouwen 
van een repertoire en kozen ze voor 
de naam ‘I Giocatori’ (letterlijk ‘De spe-
lers’). Hun meest recentste opname 
voor het label Phaedra met muziek 
van Victor Vreuls, Joseph Ryelandt en 
François Rasse werd bekroond met 
vier sterren in Klara’s 10.

DE PIANIST HANS RYCKELYNCK
Hans Ryckelynck studeerde piano bij Johan Duijck te Gent en aan de Muziek-
kapel Koningin Elisabeth te Argenteuil, waar hij  summa cum laude afstudeerde. 
Hij vervolmaakte zich te Parijs bij de vermaarde pianist Abdel Rahman El Bacha. 
Hij werd laureaat van diverse concours en treedt geregeld op in binnen- en 
buitenland, tot in China en Japan. Zijn discografie omvat een vijftiental cd-opna-
mes. Hans Ryckelynck is docent piano aan het Conservatoire Royal de Mons en 
aan het Koninklijk Muziekconservatorium te Brussel. 

DE VIOLIST HENDRIK IDE
Hendrik Ide studeerde aan het conservatorium van Gent en daarna bij Michail 
Bezverkhni. Hij perfectioneerde zich aan de Muziekkapel Koningin Elisabeth en 
aan de Hochschule für Musik te München. Tijdens zijn studies werd hij meer-
maals laureaat van diverse concours. Hij speelt (speelde) in diverse ensembles 
als Prima la Musica, Het Symfonieorkest van Vlaanderen, de Beethovenacademie 
en Het Kamerorkest. Hij is leerkracht viool aan de Academie voor Muziek, Woord 
en Dans te Deinze.

DE CELLIST LUDO IDE
Ludo Ide studeerde aan de conservatoria van Gent en Brussel. Hij behaalde zijn 
master magna cum laude in Harro Ruysenaars klas en studeerde  aan de Muziek-
kapel Koningin Elisabeth. Ludo werd laureaat van diverse concours. Concerten 
volgden als solist en chambrist in binnen- en buitenland. Zo vertegenwoor-
digde hij bijvoorbeeld België in Helsinki op een concert georganiseerd door de 
European Broadcasting Union. Ludo is leerkracht cello aan het stedelijk conser-
vatorium van Brugge en Academie De Kunstbrug Gent. n 

Met dank aan het Gemeentebestuur en de partners in cultuur:

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

keukens&dressings

A C K

neerstraat 34 | 9660 
brakel

www.ackkeukens.be
drukkerijsurdiacourtGarage Vande Putte nv
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Politieverordening op de begraafplaatsen 
en de lijkbezorging van 11 mei 2015
Vanaf 16 juni 2015 nieuw concept van begraving in volle grond
t Het pesticidenreductiedecreet legt een nulgebruik op aan alle openbare diensten vanaf 1 januari 2015. Een duurzame 
aanpak vergt echter ook een andere aanpak en visie. Om het onkruidbeheer op de gemeentelijke kerkhoven te beheersen, 
hebben we nood aan materiaal en personeel, maar ook aan structurele aanpassing van onze kerkhoven. Een nieuwe wijze 
van begraving die het onderhoud een stuk eenvoudiger maakt, dringt zich dus op. Titel 8 van de politieverordening op de 
begraafplaatsen en de lijkbezorging bepaalt de regels omtrent graftekens, bouw– en beplantingswerken en onderhoud 
van de graven. Voortaan wordt een graf opgedeeld in drie zones: zone A, B en C

Zone A 
• is bestemd voor graftekens of een ander gedenktekens
(in materiaal naar keuze: glas, metaal, steen, hout …)
• deze kunnen aan de achterzijde van de beton in zone B vastgemaakt worden
• maximale afmetingen: 80 cm breed - 10 cm dik - 100 cm hoog 

Zone B 
• wordt door het bestuur aangelegd in beton
• is bestemd voor foto’s, symbolen, bloemen
• gebruik van horizontale deksteen is enkel in deze zone toegelaten
• maximale afmetingen: 80cm breed - 40 cm lang  - 3 cm dik

Zone C 
• wordt door het bestuur ingezaaid met gras
• in deze zone wordt geen enkele verharding of beplanting toegelaten. 
Eventuele verharding of beplanting zal verwijderd worden. 
• maximale afmetingen: 80 cm breed - 200 cm lang. n

i   
debby.depessemier@brakel.be 
055 75 57 77
peter.haegeman@brakel.be
055 43 17 65

Zone A

Zone B

Zone C

BETON

GRAS

GEEN VERHARDING OF BEPLANTING TOEGELATEN IN ZONE C

80 cm

40 cm

200 cm

10 cm
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t Het OCMW van Brakel heeft een samenwerkingsover-
eenkomst afgesloten met het OCMW van Oudenaarde 
met betrekking tot de Sociale Kruidenier ‘De Kaba’, met 
het oog op een koopkrachtondersteuning voor Brakelse 
inwoners.
Mensen die aan de kansenpasvoorwaarden voldoen, 
kunnen langskomen bij het OCMW om een specifieke 
kansenpas aan te vragen voor de ‘De Kaba’.
Afhankelijk van je gezinssituatie en mits een geldige kan-
senpas afgeleverd door het OCMW van Brakel, kan je per 
week voor een gelimiteerd bedrag aankopen doen én kan 
je gratis producten verkrijgen. De aangeboden producten 

(allerhande voedingsmiddelen, verzorgingsproducten 
enzovoort) zijn goedkoper dan in de ‘gewone’ winkels, 
aangezien het OCMW van Brakel een gedeelte van de 
kostprijs ten laste neemt.
‘De Kaba’ is gelegen te Oudenaarde, Sint-Walburgastraat 
9 en is open op maandag van 13u30 tot 18u30 en op 
donderdag van 09u00 tot 12u00.
Let wel: zonder een geldige kansenpas afgeleverd door 
het OCMW van Brakel, kan je ‘De Kaba’ niet bezoeken.
Naast deze sociale kruidenier blijft eveneens de gratis 
voedselbedeling in Brakel bestaan. Indien je denkt in aan-
merking te komen: contacteer het OCMW !n

i  055 43 15 07 (Vanessa Roosen) of 055 43 15 05 (Elisa De Keyzer) of 
055 43 15 04 (Melissa De Neve) of 055 43 15 03 (Guy Schittecatte)

Vrijwilligers
t Het OCMW is steeds op zoek naar VRIJWILLIGERS die zich graag willen inzetten voor de medeburgers.
Heb je interesse? Kom dan zeker eens langs op het OCMW, dan kunnen wij je meer uitleg geven over de verschillende pro-
jecten waarvoor je je kan inzetten. n

 i   055 43 15 07 (Vanessa Roosen) of 055 43 15 05 (Elisa De Keyzer) of 
055 43 15 04 (Melissa De Neve) of 055 43 15 03 (Guy Schittecatte) 

OCMW 15

De Sociale Kruidenier 

“De Kaba”
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Lessenreeksen najaar (september tot en met december 2015)
t Lessenreeksen sporthal ‘de Rijdt’:
Vanaf 29 augustus 2015 (9u) zal op de homepagina van de 
gemeentelijke website (www.brakel.be) een link terug te 
vinden zijn om in te schrijven voor de volgende 10-lessen-
reeksen:

• kleuterturnen: start op zaterdag 5 september, van 09.30u 
tot 10.30u (3-4 jaar) en van 10.30u tot 11.30u (4-5 jaar)
• turnen: start op zaterdag 5 september, van 11.45u tot 
12.45u (6-8 jaar) en van 13u tot 14u  (8-10 jaar)
• muurklimmen vanaf 7 jaar:
- start op maandag 21 september, (gevorderden van 17u tot 
18u)
- start op donderdag 24 september, (beginners van 17u tot 
18u en experts van 18u tot 19u)
- NIEUW: multimove: start op dinsdag 8 september, van 17u 
tot 18u of van 18u tot 19u (5-8 jaar)

Mogelijke nieuwe lessenreeksen zullen kenbaar gemaakt 
worden in de volgende editie van dit infomagazine (sep-
tember 2015).
Voor de volgende 10-lessenreeksen kan reeds worden inge-
schreven op de gemeentelijke website:
• spinning vanaf 16 jaar (beginners van 19.45u tot 20.45u - 
gevorderden van 20.45u tot 21.45u): 
• Reeks 2 start op maandag 7 en/of woensdag 2 september. 
• Reeks 3 start op maandag 30 november en/of woensdag 2 
december. 
Verdere informatie zal binnenkort terug te vinden zijn op 
www.brakel.be > vrije tijd en toerisme > sport.

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

Lessenreeksen zwembad ‘Poseidon’:
Je kan vanaf 12 september 2015 inschrijven voor de lessen-
reeksen:

• watergewenning en leren zwemmen: starten op maandag 
14 of donderdag 17 september van 17u tot 17.30u of van 
17.30u tot 18u
• vervolmaking kinderen: start op dinsdag 15 september van 
17u tot 18u
• leren zwemmen volwassenen: start op maandag 14 septem-
ber van 18u tot 19u
• aquagym vanaf 16 jaar: start op maandag 14 of donderdag 
17 september van 21u tot 21.45u
Verdere informatie vind je binnenkort terug op www.brakel.be 
> vrije tijd en toerisme > sport > gemeentelijk zwembad n

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

Volley Richa 
Michelbeke, 
oververdiend 
kampioen en terug 
naar ereklasse!
t Zaterdagavond 21 maart wonnen de vrouwen 

van coach Birger Despodt met duidelijke 0-3 cijfers tegen 

Haasrode-Leuven en hiermee verzekerden ze zich van de titel in de Liga B. Vorig seizoen degradeerde de ploeg nog 

naar de tweede klasse van het volleybal, maar na een sterk seizoen met 21 op 23 gewonnen matchen, mag Richa 

volgend jaar dus opnieuw aantreden in de Liga A. Het gemeentebestuur wil langs deze weg de spelers en coach 

feliciteren voor de behaalde kampioenstitel. n



Sportkampen herfstvakantie 2015
t Tijdens de herfstvakantie,  van dinsdag 3 november tot en met vrijdag 6 november 2015 (4 dagen), organiseert de Brakelse 
sportdienst verschillende sportkampen. Vanaf 12 september 2015 (9u) zal op de homepagina van de gemeentelijke website 
(www.brakel.be) een link terug te vinden zijn om in te schrijven voor de volgende sportkampen: 
 • kleutersportkamp (3 tot en met 5 jaar)
 • hockey-omnisportkamp (6 tot en met 12 jaar)
 • paardensportkamp (8 tot en met 14 jaar)
Verdere informatie zal binnenkort terug te vinden zijn op www.brakel.be > vrije tijd en toerisme > sport. n

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

11
December

1ste Sportgala
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’. 
Op dit sportgala worden de gemeentelijke sportlaureaten gepast gehuldigd op basis van 
eerder behaalde, 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 sportprestaties behaald tussen 1 september 2014 en 1 september 2015 
komen in aanmerking. Kandidaturen kunnen worden ingediend 
vanaf 25 juni tot uiterlijk 14 september 2015 
aan het loket van de sportdienst (sporthal ‘de Rijdt’). 
De winnende kandidaten zullen uiteindelijk worden 
gekozen door een deskundig samengestelde jury. 
De aanvraagformulieren en het reglement kan je vanaf 25 juni 
afhalen op de sportdienst en raadplegen 
op de gemeentelijke website. n

i   055 42 31 98 - wim.dewael@brakel.be
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Verdachte handelingen: Kijk – Noteer – Bel

t Een goede communicatie tussen de burgers en de 
lokale politie is van cruciaal belang om samen de 
strijd aan te binden tegen allerhande vormen van 
overlast en misdrijven.  Als lokale politie Brakel vra-
gen wij dan ook uw medewerking om ons op een 
snelle manier de juiste informatie over te maken.  In 
onderstaand artikel geven we je mee welke informa-
tie voor ons van cruciaal belang is en op welke wijze 
je ons het beste kan inschakelen.

Wat is verdacht?
Iets wat als vreemd aan de omgeving kan omschreven 
worden, is op zich verdacht.  Meer concreet gaat het 
over het aantreffen van voorwerpen die niet tot het 
dagelijkse beeld van de buurt behoren, denk maar aan 
spuiten, naalden en dergelijke materialen.  Maar het kan 
ook gaan om personen die een bepaald gedrag stellen 
dat onaangepast is aan de omgeving.  Hierbij denken 
we ondermeer aan personen die komen aanbellen aan 
je woning en je bizarre vragen stellen of een voertuig 
met inzittenden die je woning observeren.  
Gewenste reactie? 

1. Kijk
Bij het aantreffen van een verdacht voorwerp is het van 
cruciaal belang om het voorwerp niet aan te raken en 
het te laten liggen waar het ligt.  
Indien je getuige bent van verdachte handelingen, is 
het voor je eigen veiligheid en die van je naasten uiterst 
belangrijk dat je zelf geen initiatief onderneemt naar de 
verdachte personen en/of voertuigen toe.

2. Noteer
Noteer onmiddellijk na het aantreffen van het voorwerp 
of het getuige zijn van de verdachte handelingen wat 
je gezien hebt. Wanneer je melding wil maken van een 
verdacht voorwerp, is het belangrijk dat je een zo goed 
mogelijke omschrijving tracht te geven over:
• Aard van het voorwerp
• Merknamen
• Specifieke erkenningspunten
• Precieze ligging van het voorwerp. 
Indien je getuige bent van verdachte handelingen vul 
de steekkaart personen en/of voertuigen zo volledig 
mogelijk in voordat je naar de politie belt.  

3. Bel de politie
Bel onmiddellijk het nummer 101 of 112 en tracht zo 
rustig mogelijk te antwoorden op de vragen die je 
gesteld worden.  Zorg ervoor dat je jouw notities bij je 
hebt en blijf telefonisch bereikbaar.  
Je hoeft zeker geen schroom te hebben om de politie 
voor dergelijke zaken te contacteren. Integendeel, jouw 
informatie kan van cruciaal belang zijn!

Samengevat kunnen we als politiedienst stellen dat 
zaken en handelingen die niet eigen zijn aan de om-
geving waarin je woont als verdacht aanzien kunnen 
worden. In dergelijke gevallen vragen wij jou om goed 
te kijken, te noteren en ons zo snel mogelijk te verwit-
tigen. Jouw zaak is immers onze taak.  n

i   info@pzbrakel.be - 055 42 60 00
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Identificatiekaart verdachte  

M/V Huidskleur Leeftijd Lengte Gewicht  
 

 

 

 

 Identificatiekaart verdachte  
 

 

 

Haarkleur  

Kleur ogen 

Bril   

Snor / Baard 

Tatoeage , piercing , litteken  

Lichaamsbouw   

Hoofddeksel  

Broek / Rok  

Jas / Trui   
Hemd / T-shirt 

Schoenen  

Taal 

Beschrijving voertuig  
 

Nummerplaat :  Nationaliteit :  Merk :  
Kleur :   

Waar en wanneer hebt u deze persoon gezien?  
 
Gemeente :  Straat :  
Winkel/ andere : Datum en uur :   

 DRINGENDE 

OPROEPEN            101 
Politiezone 

Brakel/Horebeke/Maarkedal/   Zwalm 

Identificatiekaart verdacht voertuig  
 

NUMMPERPLAAT  
( cijfers + letters )  

NATIONALITEIT    MERK + type    KLEUR   

Kleur achtergrond nummerplaat 
Kleur karakters nummerplaat  Rijrichting 

Aantal inzittenden 

 Bijzondere kenmerken ( bluts, geschaafd, .. ) 
 

 DRINGENDE 

OPROEPEN            101 Politiezone 
Brakel/Horebeke/Maarkedal/   Zwalm 

Laat je fiets niet 
aan zijn slot over

t Fietsregistratie is een mogelijkheid om 
er voor te zorgen dat je jouw terugge-
vonden fiets ook echt terugkrijgt. Je fiets 
laten registreren is dus geen anti-diefstal 
middel. De geregistreerde terugge-
vonden fiets kan echter gemakkelijker 
terugbezorgd worden aan de rechtma-
tige eigenaar. Op zaterdag 27 juni zal de 
preventiedienst van de PZ Brakel een 
fietsregistratiedag organiseren tussen  
9 en12 uur en 13 en 16 uur. Deze registra-
tie zal plaatsvinden op het gemeentelijk 
arsenaal t.h.v. de brandweerkazerne in de 
Neerstraat. Ter plaatse kan je jouw fiets/
bromfiets laten labelen met een fraude-
bestendige sticker. Breng daarvoor zeker 
je identiteitskaart mee. n

i   info@pzbrakel.be - 055 42 60 00

ZATERDAG

27
Juni



  

Leeszomer in de bib
t De zomermaanden zijn de kans bij uitstek om lek-
ker veel te gaan lezen. In de bib kan je dan ook meer 
boeken ontlenen, tot 10 per kaart. Wie op reis gaat 
en vooraf verwittigt, kan ook een langere uitleenter-
mijn krijgen. 
Kinderen uit de lagere school kunnen deelnemen 
aan de jaarlijkse leesbeestwedstrijd. Voor de jon-
geren van het middelbaar (tot 18 jaar dus) zit de 
wedstrijd in een nieuw jasje als ‘read-dragon-compe-
tition’. 
De eerste beloning, een superleuk slingerleesaapje 
of een usb-stick voor de jongeren, volgt al snel . Wie 
meer leest, wint ook meer. Omdat lezen zo leuk is! n

i   055 42 12 45 - brakel@bibliotheek.be

Je kind veilig online
t Kinderen gebruiken op steeds jongere leeftijd 
computer of tablet. Ouders zijn daarom maar beter 
goed op de hoogte hoe dat veilig kan. Tijdens deze 
vormingsavond op donderdag 17 september, om 
20u, kan je zelf zien hoe kinderen, jongeren en zelfs 
kleuters omgaan met internet. Op een eenvoudige 
manier komen een aantal technische aspecten aan 
bod. Daarnaast gaat de aandacht vooral naar opvoe-
dingstips. Je leert ook hoe je een chat of een profiel 
veilig instelt. Er zijn filmpjes over situaties thuis, zoals 
het bezoeken van ongeschikte sites of het doorgeven 
van persoonlijke informatie via het internet. 

In samenwerking met Gezinsbond Nederbrakel en de 
Brakelse scholen. Graag vooraf reserveren. n

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

Harpklanken als aperitief
t Op zondag 20 september, om 11.30u, brengt harpiste Jenna Vergeynst muziek van 
onder meer G.B. Pescetti, E.P. Alvars en D. Milhaud.
Jenna was in 2014 reeds in de bib te horen als violiste van Tanguera.
Ze volgde viool en harp aan de kunstacademie van Geraardsbergen. Haar horizonten 
werden verruimd tijdens folk- en jazzstages met Wouter Vandenabeele.  Ze speelde 
een drietal jaar bij het Jeugd en Muziek Orkest Oost-Vlaanderen (Jemoo). In 2008 
werd ze finalist in de Vlamowedstrijd voor viool, in 2009 voor harp. Ze werd in 2010 
geselecteerd als Jong Talent voor het concert ‘Seduced by Harps’.  In 2013 werd ze 
laureaat van de solistenwedstrijd van het Jemoo. Momenteel volgt ze harp bij Arielle 
Valibouse en viool bij Olga Zolotareva. In het najaar neemt ze deel aan een harpwed-
strijd in Israël. De aperitiefconcerten van de bib zijn gratis maar vooraf 
reserveren is een must. n

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

Bib 20

ZONDAG

20
September

DONDERDAG

17
September

11.30 uur

20 uur



Het echtpaar Robert en Godelieve
Godfroid-Coutuer

Het echtpaar Cyriel en Cecilia
Schockaert-Coutuer

Het echtpaar Fritz en Monique
Borreman-Lion

Het echtpaar Joseph en Georgette
Van Der Linden-De Sutter

Het echtpaar Armand en Leda
Liedts-Henau

50

60

50

60

60

Het echtpaar Ivan en Claudine 
Hutsebaut-Matton

50

Jubilea 21
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Het echtpaar Albert en Maria
Willems-Modde

60

ODE aan de ODE
LAST POST - Viering
t Op 9 juli 2015 wordt de 30000ste Last Post geblazen onder de Menenpoort te Ieper. Sinds 1928 organiseert 
de Last Post Association in Ieper elke avond een plechtigheid onder de Menenpoort, waarbij telkens als afsluiter 
de Last post wordt geblazen. Dit is een eerbetoon aan de gesneuvelden van de Eerste Wereldoorlog. De Last 
Post wordt geblazen door klaroeners, die gerekruteerd worden bij de lokale brandweer, onder alle weersom-
standigheden. Gone west, het cultuurprogramma van de herdenking van de eerste wereldoorlog, wil deze 
brandweerlui eren met een “Ode aan de Ode”. Brandweerpost Brakel en de Posten van de Zone Vlaamse 
Ardennen participeren mee en openen hun deuren vanaf 18u voor dit mondiale evenement kan 
gevolgd worden op groot scherm vanaf 19u50.

Programma:
18u00 Deuren open Neerstraat 97
19u35 Verzamelen in de kantine
19u40 Verwelkoming
19u45 Reflectie 
20u00 Live- uitzending op groot scherm
21u00 Verzamelen manschappen en eerbetoon.
23u00 Einde 

Doorlopend:
- Tentoonstelling Eerste Wereldoorlog
- Mogelijkheid tot hapje en drankje. n

i  www.30000lp.be - www.facebook.com/30000LP - www.gonewest.be 

DONDERDAG

9
Juli



Met steun van de
Vlaamse overheid

Initiatief voor het 
feest van de 
Vlaamse 
Gemeenschap

FEEST VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP 
TE BRAKEL

ZONDAG 12 JULI 2015
Om 10 uur

Feestzitting in de Raadzaal van het Gemeentehuis 
Optreden van JACOB SURDIACOURT, piano
Voordracht door HELENE VAN DEN BROECK 

Gelegenheidstoespraak door JAAK GABRIËLS, minister van Staat
Slotwoord door MARIJN DEVALCK, schepen van cultuur 

Beiaardconcert  door J.P. HOUTEKIET

Om 14.30 uur
Achtste Jogging door Brakel - Raploperkesjogging

Start en aankomst op het Marktplein
14.30 uur: start kinderen

15.00 uur: start wedstrijd  over 5 - 10 of 15 km
15.00 uur: aflossingswedstrijd voor teams (3 lopers x 5 km)

17.00 uur: prijsuitreiking en tombola in de tent

Om 18.45 uur in de tent op het Marktplein 
Concert door de K.H. De Eendracht o.l.v. Paul Detrémerie 

Optreden van

DANNY FABRY en BART KAËLL 
Leeuwtjesworp

Optreden van de accordeonclub VIOS
Vuurwerk

ALLE ACTIVITEITEN ZIJN GRATIS !

Organisatie: : Culturele Raad Brakel - 11-julicomité 
(Davidsfonds, Kunstkring Die Bronne, GHK Triverius, Willemsfonds en Joggingclub Brakel)

Werkgroep Wasteelsbeiaard en Sportraad Brakel i.s.m. het Gemeentebestuur en Vlaanderen Feest 2015.



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 31 augustus 2015 naar de 
toeristische dienst – Marktplein 1 – 9660 Brakel en
win misschien een prachtige prijs.

Winnaar vorige wedstrijdvraag : J.P. Gyselinck – Warande 89 – Brakel

(Het juiste antwoord was “2119 deelnemers”). 

ZONDAG 12 JULI 2015


