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het gemeentebestuur

t

Waarnemend Burgemeester Stefaan Devleeschouwer

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

Eerste Schepen Hedwin De Clercq

Jeugd, Sport, Milieu, Brandweer
Spreekuur: na telefonische afspraak - 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

Bezoek ons op

www.
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.be

t

De gemeenteraadsleden

De OCMW-raadsleden

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

Marcel VAN SNICK - Reepstraat 15 - 055 42 44 44 - Open Vld
Noël MORREELS - Driehoekstraat 50 - 055 42 47 12 - CD&V
Lieven BAUWENS - Tenbossestraat 52 - 055 42 31 39 - NVA
Peter BAUTERS - Warande 40 bus/ 0201- 0478 43 51 88 - CD&V
Marcel SAEYTIJDT - Nederstenkouter 19 - 055 42 50 62 - Open Vld
Kris WATTEZ - Bospad 1 - 0475 23 49 21 - CD&V
Marc DE PESSEMIER - Twaalfbunderstraat 31 - 0494 05 69 74 - Open Vld
Mirella LIMPENS - Voorpad 1 - 055 42 40 26 - sp.a
Stephan VAN DEN BERGHE - Boekendries 27 - 0495 24 78 05 - CD&V
Pascal MACHTELINCKX - Watermolenstraat 100 - 055 42 87 24 - Open Vld
Leen DE LANGHE - Geutelingenstraat 4 - 0473 23 91 94 - CD&V
Peter VANDERSTUYF - Elverenberg 11 - 0476 97 06 75 - Open Vld
Marie-Jeanne DE TEMMERMAN - Hauwstraat 55 - 0497 37 73 05 - Open Vld
Lien BRAECKMAN - Neerstraat 26 - 055 42 26 24 - CD&V
Jan HAEGEMAN - Langakkerstraat 3 - 0477 51 19 14 - NVA
Yirka BEECKMAN - Fayte 53A - 0496 47 55 06 - NVA

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

De gemeentelijke administratie

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

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

Ruimtelijke ordening en stedenbouw
Sarah Van Muylem - GIS ambtenaar
055 43 17 79 – sarah.vanmuylem@brakel.be
Christelle Demooi - Adm. medewerker
055 43 17 58 - christelle.demooi@brakel.be
Carin Grooten - Stedenbouwkundige
055 43 17 58 - stedenbouw@brakel.be

Voor het bespreken van een dossier met de stedenbouwkundige
is het aangewezen vooraf een afspraak vast te leggen.

Milieu
Sandy Casieris - Milieuambtenaar
sandy.casieris@brakel.be
Jonathan Verspeeten - Adm. medewerker
055 43 17 60 - jonathan.verspeeten@brakel.be
Toerisme - Cultuur
Gary De Nooze - Adm. medewerker
055 43 17 63 - toerisme@brakel.be
Jeugd - Middenstand - Senioren
Kimberley Vanlierde - Adm. medewerker
055 43 17 64 - adviesraden@brakel.be
Financiële dienst
Ludo De Smet - financieel beheerder
055 43 17 51 - ludo.desmet@brakel.be
Lien Decock - Financieel deskundige
055 75 57 78 - lien.decock@brakel.be
Christiane tkint - Adm. medewerker
055 43 17 55 - christiane.tkint@brakel.be
Joris Bakkaus - Adm. hoofdmedewerker
055 43 17 56 - joris.bakkaus@brakel.be
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Politie Brakel

De OCMW administratie

Tel.: 055 43 15 09
Openingsuren
OCMW B
RAKEL
Maandag t.e.m. vrijdag:
8 u. tot 12 u. en 12.30 u. tot 16.30 u.
(sociale dienst in de namiddag enkel op afspraak).

Jagersstraat 29 - 9660 Brakel
T. 055 42 60 00 - F. 055 43 16 58 of 59
info@pzbrakel.be
Dringende gevallen 101
Onthaalpunt Brakel: Dorpstraat 82 te Horebeke.
Open van 8 u tot 12 u (maandag tot vrijdag)
en van 9 u tot 12 u op zaterdag.

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

B

Brandweer Brakel

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

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

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

B

Openbare Bibliotheek

Carmen Vanden Broucke - Bibliothecaris
Tirse 1 - 9660 Brakel - 055 42 12 45
brakel@bibliotheek.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

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.

Belauto: 055 43 15 00

B

Buitenschoolse kinderopvang

B

Woonzorgcentrum Najaarszon

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

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

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.

B

Gemeentelijk Onderwijs

B

Drugspreventie & begeleiding PISAD

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

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
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Gemeentelijk Containerpark

Industrielaan - 9660 Brakel - T. 055 42 69 46 - cpbrakel@skynet.be
Openingsuren zomermaanden
(van 1 april t.e.m. 30 september)

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

Maandag en donderdag gesloten
Dinsdag van 13 u. tot 16.30 u.
Woensdag van 8.30 u. tot 12 u. en van 16 u. tot 19.30 u.
Vrijdag van 8.30 u. tot 12 u. en van 13 u. tot 16.30 u.
Zaterdag van 8.30 u. tot 12 u. en van 13 u.tot 16.30 u.

Maandag en donderdag gesloten
Dinsdag van 13 u. tot 16.30 u.
Woensdag van 8.30 u. tot 12 u. en van 13 u. tot 16.30 u.
Vrijdag van 8.30 u. tot 12 u. en van 13 u. tot 16.30 u.
Zaterdag van 8.30 u. tot 12 u. en van 13 u. tot 16.30 u.

AANBIEDEN: MINIMUM 15 MIN. VOOR SLUITINGSTIJD AAN DE INGANG VAN HET CONTAINERPARK

B

Gemeentelijk Zwembad Poseidon

Paul De Staercke - Zwembadbeheerder
Geraardsbergsestraat 31 - 9660 Brakel
T. 055 42 46 48
zwembad.poseidon@skynet.be

Openingsuren van het zwembad
Maandag van 19 u. tot 20.45 u.
Dinsdag van12 u. tot 13 u. en van 18 u. tot 20.45 u.
Woensdag van 14 u. tot 20.45 u.
Donderdag van 19 u. tot 20.45 u.
Vrijdag van 16 u. tot 20.45 u.
Zaterdag van 10 u. tot 11.45 u. en van 14 u. tot 17 u.
Zondag van 9 u. tot 11.45 u.

Openingsuren van het zwembad
tijdens de schoolvakanties
Van maandag tot vrijdag van 14 u. tot 20.45 u.
Zaterdag van 10 u. tot 11.45 u. en van 14 u. tot 17 u.
Zondag van 9 u. tot 11.45 u.

B

Gemeentelijke Sporthal “De Rijdt” - Sportdienst Brakel

Wim De Wael - Sportfunctionaris
Jagersstraat 64A - 9660 Brakel - 055 42 31 98
sportdienst@brakel.be

Nieuwe clubs die in de toekomst willen
gebruik maken van de sporthal, lesgevers
in bepaalde sporttakken (in de vorm van
initiaties) zijn altijd welkom !
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!)

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)

B

Plaatselijk Werkgelegenheids Agentschap
	
  

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

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.
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Toeristisch Congres
“Toerisme:
zonder meer?”

12

Prijsuitreiking n.a.v. de
paasactie
georganiseerd door
Shop-in-Brakel

27

Prijsuitreiking n.a.v. de
“Dag van de recyclant”

DONDERDAG

Maart

ZATERDAG

Maart

12e Sportquiz van
Sportraad Brakel

23

Uitreiking prijs van de
beste restauratie 2015
(St. Apolloniakapel Elst)

30

Stickerverkoop van
het Rode Kruis

Maart

ZATERDAG

April

ZATERDAG

WOENSDAG

April

25

VRIJDAG

Allerlei 6

Aprril

100

100

Viering 100-jarige Maria
Irma Van de Putte

JAAR

JAAR

30

ZATERDAG

April

29

startschot van de
actie “Met Belgerinkel
naar de winkel.

VRIJDAG

Januari

Viering 100-jarige
Pius Van Damme

Sybrin Spitaels ontwerpt
nieuw logo Jeugdraad
Allerlei 7

Nieuw voertuig voor de
politie zone Brakel-HorebekeMaarkedal-Zwalm

Vernieuwing voetpaden Nederstenkouter
op komst
t De gemeenteraad van 31 maart 2016
heeft de volledige vernieuwing van
de voetpaden in de Nederstenkouter
goedgekeurd.
Opzet van deze werken is het vernieuwen van alle voetpaden. Een nieuwe
fundering met daarop een verharding in
onbehandelde grijze betonstraatstenen
(“klinkers”) is voorzien. De raming voor
deze werken is (incl. btw) 216.000 euro.
Momenteel is de overheidsopdracht
lopend met het oog op het aanstellen
van een aannemer. Opzet is de werken
na het bouwverlof te laten starten. n

i

rut.vanderstraeten@brakel.be
055 43 17 80

Diverse wegeniswerken goedgekeurd
t Naar jaarlijkse gewoonte werd een

lijst van diverse wegeniswerken aan
de gemeenteraad voorgelegd. Deze
werken bestaat uit een lijst van diverse
werken die door de gemeentelijke
technische dienst niet onder handen
kunnen worden genomen. Op 25 april
2016 werd onderstaande lijst goedgekeurd:
- Verharden van verbindingsweg Gauwstraat naar Vierschaar (voetweg)
- Vervangen van watergreppels in de
Dr. De Drijverestraat
- Herstel betonvakken in Langenbroekweg, Wolfskerke, Hollebeekstr. en Klaaie
- Heraanleg kruispunt Hollebeekstraat
met Rameiveld
De raming voor deze werken is (incl.
btw) 328.000 euro. Momenteel is de
overheidsopdracht lopend met het oog
op het aanstellen van een aannemer.
Opzet is de werken na het bouwverlof
te laten starten. n

i

rut.vanderstraeten@brakel.be
055 43 17 80

Dorpskernvernieuwing gestart.
t Op dinsdag 17 mei 2016 zijn de werken op het Marktplein
gestart. In functie hiervan werd op 11 en 13 mei een infomoment
georganiseerd. De presentatie die werd gegeven is te bekijken via
het startscherm van www.brakel.be. Het totaalproject is opgedeeld
in 8 fases.

Fase 1 was een nieuw archeologisch onderzoek op twee locaties
op het Marktplein. Dit is ondertussen uitgevoerd.
Fase 2 omvat rioleringswerken in de Serpentestraat (richting
Marktplein) en het plaatsen van een bufferbekken voor het tijdelijk
opvangen van regenwater in het Marktplein. De geraamde uitvoeringstermijn van de werken in deze fase is 60 werkdagen (midden
juni – midden oktober; rekening houdend met het bouwverlof ).
Ondertussen voert Solva nieuwe archeologische onderzoeken uit
op het Marktplein richting de Hoogstraat.
Tijdens deze werken zal er geen verkeer mogelijk zijn in de Serpentestraat en op het Marktplein. De wekelijkse markt op woensdagvoormiddag zal doorgaan in de Hoog- en Neerstraat. De “julikermis”
(2 tem 6 juli 2016) wordt uitzonderlijk geplaatst op parking Tirse. n

i

• Farys (specifiek voor rioleringswerken)
Lieven.sandrap@farys.be - GSM 0474 13 87 29
• Persyn NV (aannemer)
Marc.vanneste@persyn.be - GSM: 0497 47 59 57
• Opzichter gemeente Brakel (Tom Callant)
dorpskernvernieuwing@brakel.be - GSM: 0486 64 29 76

Allerlei 8

Rioleringswerken
Kroonstraat - Schudewee
t

SCHUDEWEE

In Everbeek is de renovatie van de Schudewee dd. 30 mei jl. begonnen. Aannemer Wannijn uit Kluisbergen zal riolering plaatsen in de Schudewee en hierna het wegdek heraanleggen. De geraamde uitvoeringstermijn is 50 werkdagen voor deze werken die excl. Btw op (afgerond) 370.00 euro worden geraamd. Bewoners van Schudewee zullen
– gelet op het doodlopend karakter van het straat – tijdelijk dienen te parkeren op Hoogbos.
Voor meer info:
• Farys (specifiek voor rioleringswerken)
Lieven.sandrap@farys.be - GSM 0474 13 87 29
• Wannijn (aannemer)
wim@wannijn.be - GSM 0475 67 51 34

KROONSTRAAT

Een week na de start der werken te Schudewee start aannemer De Moor uit Westrem met de renovatie van de
Kroonstraat. Tussen de Hoogbos en het kruispunt met Steneplein wordt ook hier een nieuw gescheiden rioleringsstelsel aangelegd, het wegdek vernieuwd en worden nieuwe voetpaden voorzien. Deze werken zullen 130 werkdagen
duren; dit betekent dat de werken in het voorjaar van 2017 zouden dienen afgerond te zijn.
Voor meer info:
• Farys (specifiek voor rioleringswerken)
Lieven.sandrap@farys.be – GSM 0474 13 87 29
• De Moor (aannemer) x.be – GSM n
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FEEST VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
TE BRAKEL

ZONDAG 10 JULI 2016

Om 10 uur
Feestzitting in de Raadzaal van het Gemeentehuis
Optreden van JENNA VERGEYNST, harp
Toneelgroep ELSUTH
Gelegenheidstoespraak door NELLY MAES, gewezen volksvertegenwoordiger
Slotwoord door MARIJN DEVALCK, schepen van cultuur
Beiaardconcert door Dick van Dijk

Om 14.30 uur
Negende Jogging door Brakel - Raploperkesjogging
Start en aankomst aan sporthal ‘de Rijdt’
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 de parking van sporthal ‘de Rijdt’
Concert Oakfield band (Fanfare Vrije Kunstkring)

Laura Lynn
o.l.v. K.H. De Eendracht
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 i.s.m. het Gemeentebestuur en Vlaanderen Feest 2016.

Initiatief voor het

FEEST van de
VLAAMSE
GEMEENSCHAP

Aanpassing inkomensgrenzen voor (sport)kansenpas,
sociale kruidenier (De Kaba) en gratis voedselbedeling
t Welke inkomsten komen in aanmerking?

• Er wordt rekening gehouden met inkomsten uit onroerende en roerende goederen
(van alle leden van het gezin), zoals o.a. lonen, pensioenen, werkloosheidsvergoeding, enz.
• Afhankelijk van uw gezinssituatie, dien je onder een bepaalde inkomensgrens te blijven:
Alleenstaande:				€ 1.086,00/maand
2 volwassenen + 2 kinderen:		
€ 2.281,00/maand
1 kind extra ( 14 jaar of jonger ):		
€ 326,00/maand
Volwassene extra of kind vanaf 15 jaar:
€ 543,00/maand
• Het bedrag van de huurprijs dat 1/3 van het inkomen overschrijdt, wordt in mindering
gebracht van het inkomen, om te vergelijken met de inkomensgrens.
•Als je over een eigen huis beschikt dat afbetaald is, wordt het inkomen met 1/5 verhoogd,
om te vergelijken met de inkomensgrens. n

i

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

Aanvragen
mazouttoelage

Volgende p
ercelen onro
erende goe
eigendom
deren,
van het OC
MW van Bra
kel, zijn

t Voor het aanvragen van een mazouttoelage, moest je vol-

gende documenten meebrengen:
• een kopie van uw identiteitskaart;
• een kopie van de leveringsfactuur of -bon;
• indien u in een appartementsgebouw woont, een attest van
de eigenaar of beheerder met de vermelding van het aantal
appartementen waarop de leveringsfactuur of -bon betrekking heeft;
• voor categorie 3: een kopie van beschikking van toelaatbaarheid of attest van de schuldbemiddelaar.
Gelieve voortaan eveneens je bankkaart mee te brengen. n

i

055 43 15 05 (Elisa De Keyzer) of
055 43 15 07 (Vanessa Roosen) of
055 43 15 04 (Melissa De Neve) of
055 43 15 03 (Guy Schittecatte)
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De gemeentelijke geschenkbon
t Het reglement:

Artikel 1
De gemeentelijke geschenkbon wordt uitgegeven door
het gemeentebestuur van Brakel. Met deze bon kan men
terecht in alle deelnemende handelszaken op het grondgebied van de gemeente. Hij kan door het publiek worden
aangekocht bij dienst Toerisme op het gemeentehuis.

• Alle deelnemende handelaars ontvangen een sticker die
ze op een zichtbare plaats moeten hangen. Er wordt bij
de geschenkbon een lijst voorzien met de deelnemende
handelszaken. Deze lijst zal ook beschikbaar zijn op de
gemeentelijke website.
Artikel 3
• Er is een geschenkbon van 10, 25 & 50 euro.
• De geschenkbon is voor de gebruiker één jaar geldig
vanaf de datum van aankoop. Handelaars mogen geen
vervallen bonnen aanvaarden.
• De geschenkbon moet gedurende het hele jaar aanvaard worden, ook tijdens de koopjesperiode.
• Er wordt door de gemeente niet teruggeven op de bonnen. De aankoop moet gelijk of hoger zijn dan de waarde
van de geschenkbon.

Artikel 2
Registratie deelnemende handelszaken.
• Alle uitbaters van handelszaken gevestigd op het grondgebied van de gemeente Brakel kunnen zich inschrijven
als deelnemende handelaar via de gemeentelijke website.
De deelnemende handelaar verklaart zich dan ook akkoord dat de commerciële gegevens van de handelszaak
op de gemeentelijke website en via gemeentelijke kanalen gecommuniceerd worden.
• Uitschrijven kan via de gemeentelijke dienst lokale economie. Als de gegevens van een deelnemende zaak veranderen, moet dit eveneens onmiddellijk gemeld worden.
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Artikel 4
• De geschenkbon moeten samen met het terugbetaalformulier door de handelaar overgemaakt worden aan de
dienst lokale economie. Enkel fysisch volledige bonnen
worden aanvaard. De handelaar ontvangt bij afgifte van
de bonnen een ontvangstbewijs.
• De ontvangen geschenkbon worden in de laatste week
van het kwartaal daaropvolgend door de gemeente
uitbetaald.
• Na de vervaldatum van de geschenkbon heeft de
deelnemende handelaar nog 3 maanden de tijd
om de geschenkbon bij het gemeentebestuur
in te wisselen. n
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Vuurtje stoken in de tuin?
Ga voor het gezonde alternatief!
t Afval verbranden in de tuin is

geen goed idee. Het is ongezond en
slecht voor de luchtkwaliteit. Meer
nog, het is bij wet verboden. Maar
wist je dat er gezonde, milieuvriendelijke alternatieven bestaan?
Wat zegt de wet?
De wet is duidelijk: afval verbranden in open lucht is voor iedereen
verboden. Je mag geen papier, plastic,
piepschuim en autobanden verbranden, maar ook geen gft, houtafval en
groenresten. Je mag voor de gezelligheid wel een kampvuur maken met
droog en onbehandeld hout. En je
mag droog, onbehandeld hout of kolen verbranden in een sfeerverwarmer
of de barbecue.

Sorteren en composteren als alternatief
Voor elk afval bestaat een gezonde,
milieuvriendelijke oplossing. Sorteer
daarom goed en doe mee aan selectieve inzamelingen. Het meeste ingezamelde afval wordt gerecycleerd en
krijgt zo een nieuw leven. Kan iets niet
meer worden gebruikt? Dan wordt
het verwerkt in speciale afvalverbrandingsinstallaties met rookgaszuivering
en energierecuperatie.
Preventie is nog beter
Sorteren is goed, maar preventie nog
beter. Zo kan je afval voorkomen:
• Plak een antireclamesticker op je
brievenbus. Je hebt meteen veel
minder oud papier.

• Kies voor vaste planten en struiken
die langzaam groeien en niet elk jaar
massa’s snoeisel opleveren. Dit betekent ook minder onderhoud.
• Veel tuinafval kan je perfect zelf
composteren.
• Snoeihout kan je hakselen. De snippers strooi je tussen de planten uit. Zo
vermijd je tegelijk onkruid.
• Met dikkere takken leg je snel een
mooie takkenwal aan als omheining.
Zo maak je bovendien een schuilplaats voor kleine dieren. En dat is
goed voor de biodiversiteit.
Met een beetje goede wil en wat creativiteit verwerk je al je tuinafval zelf.
Zonder vuur, zonder rook en zonder
zorgen. Meer info en tips? Surf naar
www.stookslim.be. n
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Gratis Energiefit-avond
voor snelle energiebesparing?
t Doelgroep: iedereen die graag geld en energie

EMAN YNAPMOC

Insectenhotels en
bloemenweiden

NAME
PANGOYES HERE
COM
SLOGAN

EREH SEOG NAGOLS

t Insecten zoals bijen en vlinders zijn heel belangrijk voor

onze natuur. De vlinders, bijen en andere insecten helpen planten bij de bestuiving. Ze brengen stuifmeel over
van de ene bloem naar de andere. Maar dit doen ze niet
voor niets, ze verkrijgen nectar van de bloemen. Naast de
bestuiving zorgen insecten ook voor een ecologisch evenwicht door plaaginsecten te bestrijden.
Maar tegenwoordig gaat de bijenpopulatie wereldwijd
sterk achteruit. Heel wat soorten zijn met uitsterven bedreigd. Daarom zijn er insectenhotels om zo de achteruitgang ven de bijenpopulatie verder te voorkomen. Insecten
kunnen deze hotels gebruiken als winterverblijfplaats of als
onderdak bij regenweer. In de zomer biedt het insectenhotel een nest- en rustplaats.
Ook is het belangrijk om een bloemenweide in de omgeving van de hotels te plaatsen. De bloemenweiden zorgen
ervoor dat de insecten voedsel hebben in de buurt. Het
is best dat de bloemenweide vooral bestaat uit inheemse
soorten want sommige insecten zijn kieskeurig en kiezen
voor bepaalde inheemse plantensoorten waarmee ze een
unieke relatie hebben opgebouwd. Naast de inheemse
mogen er natuurlijk ook uitheemse planten geplaatst worden want vele kunnen goede nectarleveranciers zijn.
Het gemeentebestuur heeft beslist om het kerkhof van
Opbrakel en Nederbrakel deels in te richten met een bloemenweide en er werd ook een insectenhotel geplaatst.
Ook als burger kan je je steentje bijdragen! Wil je dat
bijen echt kunnen genieten van je tuin? Bied ze dan een
volwaardig menu aan. Bijen hebben vooral een samenspel
van bloeiende kruiden, struiken en bomen nodig. Een
bloemenmengsel inzaaien is een lekker voorgerechtje
of dessert voor bijen. Bomen, struiken en vaste planten
vormen de hoofdschotel die hen voorziet van voldoende
nectar en stuifmeel. Zo wordt een vierkante meter bloemen een paar kubieke meter planten mét bloemen. Kies
voor bomen en heesters die goed zijn voor bijen, want
die leveren jaren lang voedsel. Meer info vind je terug via
www.weekvandebij.be n

i

bespaart met weinig moeite. Eandis en de energiespecialisten van Bond Beter Leefmilieu ontwikkelden een
avondsessie die een hele reeks verrassende energietips
op een leuke manier uit de doeken doet. Zonder veel
moeite en zonder grote investeringen kun je er al snel
een paar honderd euro per jaar mee besparen. Geen
extreme toestanden, maar wel een leuk anderhalf uur,
vol praktische info waarmee je meteen aan de slag kunt.
Schrijf je vandaag nog in! Deze Energiefit- avond is
gratis. Wacht wel niet te lang, want het aantal plaatsen is
beperkt. De Energiefit-avond voor snelle energiebesparing in Brakel heeft plaats op woensdag 21 september
2016 om 19u30 in de raadzaal van het gemeentehuis.
Inschrijven kan via de website www.eandis.be/energiefit
of de gemeentelijke milieudienst. n

milieu@brakel.be of 055 43 17 60
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Grasmaaisel, waarom niet in de berm
ermee of gewoon verbranden?
t Volledigheidshalve vernoemen we twee manieren om

het gras te ‘verwijderen’. Die zijn niet alleen illegaal maar
ook erg milieuvervuilend. Sluikstorten is veel minder onschuldig dan sommige mensen wel denken. Grasmaaisel
bevat veel vocht en voedingsstoffen. Wanneer je jaar na
jaar je grasmaaisel aan de rand van een bos of in de berm
dumpt, verrijk je er plaatselijk de bodem met alle gevolgen van dien voor de flora. De interessante en bloemenrijke vegetatie verdwijnt en maakt plaats voor ruigtekruiden met als bekendste voorbeeld de brandnetel.
Ook het verbranden van grasmaaisel in de tuin is geheel
uit den boze en absoluut verboden. Sommige tuineigenaars slagen er inderdaad wonderwel in om dit vochtig
materiaal te doen branden. Behalve reuk- en rookhinder
veroorzaakt dit ook een hele reeks van giftige verbrandingsgassen zoals dioxines.
Waar wel naartoe met het gras?
• Mulchen. Laat het grasmaaisel fijn versnipperd tussen de grassprietjes vallen. De grasmat wordt natuurlijk
bemest en is beter bestand tegen uitdroging.
• Containerpark.
• Composteren: compostvaten en –bakken aan voordelige tarieven te verkrijgen op het gemeentehuis. n
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Jouw droomhuis?

Onze renovatieadviseur komt aan huis!
t Iedereen die ooit een huis gerenoveerd heeft,

weet het: er zijn een heleboel moeilijke beslissingen
te nemen.
Hoe maak je je woning energiezuinig? Is zonne-energie
iets voor mij? Regenwater gebruiken, een groendak, dak
en gevels isoleren, … Door van bij het begin van het proces vooruit te kijken, een plan te maken en doordacht te
kiezen, realiseer je stapje voor stapje je droomhuis.
Duurzaam & comfortabel: ja graag.
Op zoek naar onafhankelijk advies om je project waar te
maken? Het Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen
lanceert renovatieadvies aan huis voor Oost-Vlamingen die
hun verbouwing op een duurzame manier willen aanpakken. Dat betekent je energieverbruik naar beneden halen
en rekening houden met een leefbare woonomgeving,
maar ook meer wooncomfort.

Voor wie?
Voor alle Oost-Vlamingen die willen renoveren en meer
willen weten over isolatie, ventilatie, verwarming, zonneenergie of duurzame materialen. De adviseur spreekt met
jou af op de werf. Zo krijg je advies dat perfect op maat is.
75% korting!
Je betaalt nu 68 euro in plaats van 280 euro voor anderhalf
uur advies. Het Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen
neemt 75% van de kost op zich.
Surf naar www.bouwwijs.be/renovatieadvies en vul digitaal je aanvraag in. Een adviseur neemt contact met je op
voor een afspraak.
Kies je voor nieuwbouw? Dan geven we je graag advies op
ons kantoor. Meer info op www.bouwwijs.be/bouwadvies.
Ook voor korte vragen rond duurzaam bouwen en verbouwen kan je terecht bij het Steunpunt. Mail naar dubo@
oost-vlaanderen.be of bel op het nummer 09 267 78 07. n
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n
Bijzondere sluitingsdage
CONTAINERPARK
woensdag 6 juli 2016

(Kermis Nederbrakel)
ber 2016
woensdag 14 septem

(Kermis NederbrakeL)

VERGROOT DE HOOP - Fel groen voor genezing

t De kankerbestrijdingsactie Vergroot de Hoop zet dit jaar in op : fel groen voor genezing. Je felgroen taxussnoeisel

kan weer het verschil maken voor duizenden patiënten. Van je snoeisel wordt immers medicijn gemaakt dat daadwerkelijk helpt tegen kanker. Je kan op het gemeentelijk containerpark terecht om je snoeisel af te geven. Vorig jaar
zijn door je donatie meer dan 10.000 chemotherapieën mogelijk gemaakt. Als je tussen 15 juni en 31 augustus ‘16 je
taxushaag snoeit, kan je het jonge, felgroene snoeisel via je containerpark doneren aan de kankerbestrijdingsactie
Vergroot de Hoop, verklein de kanker. Uit je taxussnoeisel wordt dan baccatine gewonnen, de grondstof voor het
kankerremmende middel Taxol. Jaarlijks worden daar vele duizenden kankerpatiënten succesvol mee behandeld.
Daarnaast ontvangt uw containerpark, in ruil voor je snoeisel, ook een bedrag dat het naar eigen inzicht, kan doorstorten naar organisaties in de buurt die werken rond kankerpreventie. Vorig jaar is op die manier ook nog eens 450.000
€ naar het lokale goeie doel gegaan. Het is dus om veel redenen belangrijk dat je je snoeisel blijft doneren en ook dat
het aangeboden snoeisel zuiver is en enkel de felgroene, nieuwe taxus aangroei bevat.
Het aanbrengen van taxussnoeisel is gratis. Er worden dus geen gratis beurten aangerekend
(indien niet in combinatie met andere fracties). Op https://youtu.be/AZp8DvouNtc kan je zien
hoe u het best snoeisel knipt en opvangt. n
milieu@brakel.be - 055 43 17 60
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Met de steun van

DE BONUSKAART
Brakel loont
Kopen in

De Brakelse Middenstandsraad wil i.s.m. de gemeente Brakel en Shop-in-Brakel de
handelaars van het centrum steunen tijdens de dorpskernvernieuwing.
Om deze werkhinder op te vangen wordt een speciale actie op touw gezet
genaamd ‘De Bonuskaart’. Op die manier worden jullie beloond voor
het trotseren van de werken. De deelnemers zijn de handelaars
(geen dienstverleners, banken en vrije beroepen) van de
Neer-, Hoog- en Serpentenstraat en Marktplein, te herkennen aan
de opvallende banner in hun etalage. De start is voorzien op
1 augustus 2016. Je verdient per aankoop stempels op je bonuskaart.
Een volle kaart geeft recht op een cadeaucheque van Brakel af te
halen op de dienst toerisme van het gemeentehuis.

DE BO

1 stem

NU

SK AA
in Bra
kel loonRT
t

Kopen

pel pe

r aanko

op van

€5

AART
DE BONBUrSaK
kel loont
Met de

4 KLEUREN BONUSKAARTEN
GROEN SMAL (krant, broodje, kaas, charcuterie, ...)
1 stempel per 5 euro / cheque van 10 euro
ORANJE MEDIUM (horeca)
1 stempel per 15 euro / cheque van 20 euro
BLAUW LARGE (lifestyle, kledij, optiek, juwelen, ...)
1 stempel per 25 euro / cheque van 35 euro
ROOD EXTRA LARGE (elektro, interieur, decoratie, keukens, kasten, ...)
1 stempel per 150 euro / cheque van 75 euro
Het centrum krijgt een facelift maar de handelaars blijven
bereikbaar en nog steeds ten volle tot jullie dienst.

steun

van

Kopen in

koop van € 15

1 stempel per aan

RtT
AlA
K
S
n
o
U
o
BON akel
Met de steun van

DE

n in
Kope

Br

pel per

p van €

aankoo

DE BONU
1 stem

25

SK AART

Kopen in Brakel
loont

Met de bonuskaart op zak
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Meer info wendy.demeulemeester@brakel.be – 055 43 17 64
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BRAKEL WERKT en CENTRUM IS BEREIKBAAR
Middenstand 17

Lessenreeksen najaar (september tot en met december 2016)
t

Lessenreeksen sporthal ‘de Rijdt’:

Vanaf zaterdag 10 september 2016 (9u) zal op de homepagina van de gemeentelijke website (www.brakel.be) een
link om in te schrijven terug te vinden zijn voor de volgende
10-lessenreeksen:
• kleuterturnen: start op zaterdag 24 september van 09.30u
tot 10.30u (3-4 jaar) en van 10.30u tot 11.30u (4-5 jaar)
• turnen: start op zaterdag 24 september van 11.30u tot
12.30u (6-8 jaar) en van 12u30 tot 14u (8-10 jaar)
• ropeskipping: start op woensdag 21 september van 17u tot
18u (6-9 jaar) en van 18u tot 19u (9-12 jaar)
• muurklimmen vanaf 7 jaar:
- start op maandag 19 september (gevorderden van 17u tot
18u)
- start op donderdag 22 september (beginners van 17u tot
18u en experts van 18u tot 19u)
• multimove:
- start op maandag 12 september van 18u tot 19u (6-8 jaar)
Voor de volgende 10-lessenreeksen kan reeds worden ingeschreven 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 12 en/of
woensdag 21 september.
- Reeks 3 start op maandag 5 en/of
woensdag 7 december.
Verdere informatie zal binnenkort terug te vinden zijn op
de gemeentelijke website (www.brakel.be > vrije tijd en
toerisme > sport).

i

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

Lessenreeksen zwembad ‘Poseidon’:

Vanaf zaterdag 3 september 2016 (9u) zal op de homepagina van de gemeentelijke website (www.brakel.be) een
link om in te schrijven terug te vinden zijn voor de volgende
10-lessenreeksen:
• watergewenning en leren zwemmen: starten op maandag
19 of donderdag 22 september van 17u tot 17.30u of van
17.30u tot 18u
• vervolmaking kinderen: start op dinsdag 20 september van
17u tot 18u
• leren zwemmen volwassenen: start op maandag 19 september van 18u tot 19u
• aquagym vanaf 16 jaar: donderdag 22 september van 21u
tot 21.45u
Verdere informatie zal binnenkort terug te vinden zijn op de
gemeentelijke website (www.brakel.be> vrije tijd en
toerisme > sport > gemeentelijk zwembad). n
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zwembad.poseidon@skynet.be - 055 42 46 48
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Sportelen najaar 2016
t De gemeentelijke seniorenraad organiseert in nauwe samenwerking met de gemeentelijke

sportdienst een ruim sportaanbod voor alle Brakelse senioren (leeftijd vanaf 55 jaar). Je kan reeds inschrijven
voor de volgende sportelactiviteiten:
SPORTELPAKKET 1:
Deelname aan het Sportelpakket 1 (fietsen, wandelen en/of petanque) is gratis.
• WANDELEN: (vertrek om 14u : ± 7 km.): 8 september (kerk Michelbeke), 13 oktober (kerk Parike) & 10 november 2016
(start sporthal ‘de Rijdt’).
• FIETSEN: (vertrek aan sporthal ‘de Rijdt’ om 14u : ± 25 km.): 22 september & 27 oktober 2016.
• PETANQUE: op maandag van 14u tot 16u: 5, 12, 19, 26 september & 3, 10, 17, 24, 31 oktober 2016 (domein ‘de Rijdtmeersen’).
SPORTELPAKKET 2:
Deelname aan het Sportelpakket 2 (BBB-total body, gym-omnisport en zwemmen) is betalend (slechts € 25 voor het
totaalpakket najaar met bovendien tussenkomst door eigen mutualiteit mogelijk).
• BBB-TOTAL BODY: op maandag van 13.30u tot 14.30u: 5, 12, 19, 26 september; 3, 10, 17, 24, 31 oktober;
7, 14, 21, 28 november & 5, 12, 19 december 2016.
• GYM-OMNISPORT: op dinsdag van 13.30u tot 14.30u: 6, 13, 20, 27 september; 4, 11, 18, 25 oktober;
8, 22, 29 november & 6, 13, 20 december 2016.
• ZWEMMEN: op maandag van 16u tot 17u : 5, 12, 19, 26 september; 3, 10, 17, 24, 31 oktober; 7, 14, 21, 28 november &
5, 12, 19 december 2016. (zwembad ‘Poseidon’).

Verdere informatie is terug
te vinden op www.brakel.be
> vrije tijd en toerisme
> sport
of op www.sportelen.be. n
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ZATERDAG

15

22

DONDERDAG

DONDERDAG

September

September

13.30-16 uur

13.30-16 uur

29

DONDERDAG

September

Verrassend
festivalconcert met
Kurt Van Eeghem

Oktober

13.30-16 uur

13.30-16 uur

Mediawijzer met de bib:
workshops tablet/iPad
t Je hebt een tablet of iPad maar je wil er graag nog beter

leren mee werken.
Of je hebt er (nog) geen en je wil weten wat je met zo’n
toestel nu allemaal kan doen en of het iets voor jou is of
niet. In beide gevallen zal je wijzer worden door de reeks
workshops in de bib met Wouter Eykerman.15, 22 en 29
september, telkens van 13.30 tot 16u.
Kostprijs voor de reeks is 5 euro.
Vorig jaar was de cursus in een mum van tijd volzet, wacht
dus zeker niet om te schrijven!
Een activiteit van Bibliotheken Vlaamse Ardennen. n

i

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

September

11.30 uur

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

De
Bib
Allerlei
Bib
2019
16

t Op zaterdag 1 oktober, om 20u, is er in de kerk van
Everbeek Beneden een bijzonder origineel concert in
het kader van het Festival van Vlaanderen.
Het ensemble Les Fêtes Galantes (Leen Van der Roost,
harp – Emilie De Voght, sopraan - Sigi Tooten, cello)
werkt rond de ‘Fêtes Galantes’, een dichtbundel van
Paul Verlaine. Een aantal gedichten uit deze bundel
zijn reeds door Claude Debussy op muziek gezet en
zullen er vertolkt worden. De overige teksten werden toegewezen aan vier representatieve Vlaamse
componisten die hun eigen, unieke stem aan de
gedichten geven. Niemand minder dan Frank Nuyts,
Jan Van der Roost, Jef Neve en Wouter Lenaerts delen
hiervoor hun inspiratie met de wereld.
Om het publiek een totaalbeleving te bezorgen van
tekst, muziek en beeld neemt Kurt Van Eeghem de
edele rol van verteller op zich. Hij gidst met veel elan
door de unieke schilderijen van de Fêtes Galantes, het
turbulente leven van dichter Verlaine, en hij legt uiteraard de link naar de muziek. Het wordt een unieke
samenwerking tussen vier Vlaamse componisten, drie
musici en verteller!
Met de steun van de Culturele Raad,
Incomec-Cerex, Drukkerij Surdiacourt,
Farys, Garage Vande Putte en
Standaard Boekhandel Brakel/Ronse. n
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en inschrijvingen:
brakel@bibliotheek.be - 055 42 12 45

Leeszomer in de bib
t De zomermaanden zijn de kans bij uitstek om lekker veel te gaan lezen. Of het nu is om zalig in de zon te ontspannen

met een vlotte roman, om de regen te vergeten met een spannende thriller, om iets razend interessants bij te leren … Er is
voor elk wat wils! 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 uitleentermijn krijgen. En uiteraard kan je ook genieten van de collectie film en muziek die sinds het begin
van dit jaar volledig gratis te ontlenen is. Kinderen uit de lagere school kunnen deelnemen aan de jaarlijkse leesbeestwedstrijd. Voor de jongeren van het middelbaar (tot 18 jaar dus) is er opnieuw de ‘read-dragon-competition’. De eerste beloning
volgt al snel. Wie meer leest, wint ook meer. Omdat lezen zo leuk is! n
brakel@bibliotheek.be - 055 42 12 45
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Ook voor de kinderen
is er een digitale
collectie: de fundels!
t Fundels staat voor ‘bundels vol FUN!’ Prentenboe-

ken en boekjes op leesniveau (AVI) zijn gedigitaliseerd tot een verrijkt e-boek voor kinderen, met een
animatiefilmpje, spelletjes en oefeningen. De bib
heeft een abonnement op digitale Fundels, waardoor
gebruikers via hun Mijn Bibliotheek-profiel kunnen
inloggen in de Fundels-app en 7 Fundels per jaar
gratis lenen. Je kan elke Fundel 4 weken lenen en
geleende Fundels kan je offline lezen. De AVI-boekjes
kan je enkel lezen op een iPad of iPhone, de prentenboeken ook op tablet of smartphone met Androidbesturingssysteem. n

E-BOEKEN!
t Het aanbod ‘e-boeken in de bib’ via Bibnet (nu

Cultuurconnect) is helaas vorig jaar stopgezet.
Een tijd geleden was er de succesvolle campagne
‘Verborgen parels’ maar het is even wachten op een
nieuw Vlaams initiatief nu. Het samenwerkingsverband Bibliotheken Vlaamse Ardennen besloot alvast
om - net voor de vakantiemaanden - met een eigen
project te starten.
Elke bib van het samenwerkingsverband krijgt
3 e-readers. Het uitlenen van zo’n toestel met
e-boeken erop is immers de enige legale manier om
e-boeken uit te lenen. Heel wat bibliotheken zijn daar
reeds mee gestart.
Vanaf juni zal je zo’n toestel kunnen ontlenen, voor
3 weken, helemaal gratis, en je kiest zelf welke
e-boeken uit de startcollectie (een 60-tal titels) je
erop wil. Zeker eens proberen! n
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Nieuw logo voor
jeugdraad Brakel
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t Op woensdag 18 mei onthulde de jeugdraad van Brakel hun nieuwe logo. Dat deden ze op een feestelijke

manier. Zo waren alle jeugdverenigingen van Brakel, het volledige gemeentebestuur en de pers uitgenodigd
om deze heugelijke gebeurtenis mee te maken.
Uit de talloze inzendingen die volgden op de oproep aan de Brakelse jeugd om een nieuw logo te bedenken,
koos de jeugdraad uiteindelijk een logo met kleur en karakter waarmee de jongeren zich kunnen identificeren. In samenwerking met De Sierk werd bovendien op 5 maart 2016 een workshop logo-ontwerpen georganiseerd. De bedenker en ontwerper is Sybrin Spitaels aan wie een geschenkbon van €100 werd overhandigd.
“De kleuren die Sybrin gebruikte, groen en rood, verwijzen naar de kleuren uit het logo van de gemeente
Brakel. Dit wist de jeugdraad enorm te waarderen. Net als het speelse en jeugdige karakter dat overeenkomt
met de doelstelling van de jeugdraad, namelijk de belangenbehartiging van alle jongeren uit Brakel. Hun
vragen en wensen neemt de jeugdraad serieus. We bekijken ze en leggen ze indien nodig voor aan de gemeente. Op die manier vormen we de brug tussen de jongeren en de gemeente. Daarom zijn we verheugd
dat er zoveel mensen uit het gemeentebestuur aanwezig waren. Dat wijst erop dat ook zij de jeugd en jongerenorganisaties uit Brakel belangrijk vinden.”, aldus voorzitter Ricky De Frère.
Wat doet jeugdraad Brakel?
Jeugdraad Brakel is een adviesraad waarbij een tiental jeugdverenigingen zijn aangesloten. Ook jongeren
die niet aangesloten zijn bij een vereniging kunnen zich tot de jeugdraad richten. Als adviesraad brengt zij
behoeften van jongeren in kaart en richt zich daarmee naar de gemeente. Op die manier geven ze mee vorm
aan het jeugdbeleid. Daarnaast organiseert de jeugdraad elk jaar onder meer een paaseierenraap, de buitenspeeldag, een openluchtcinema en zorgt ze voor de lekker koffiekoeken tijdens de dag van de jeugdbewegingen. n
Ricky De Frère (Voorzitter jeugdraad Brakel)
Ricky@jhalfa.be - 0472 34 83 84
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Het echtpaar Daniel en Gilberte
Van Breusegem - Watte

60

Het echtpaar Leon en Lucienne
Aelvoet - Van Melkebeke.
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Het echtpaar Paul en Jenny
Limpens - Van Wijmeersch
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Het echtpaar Frans en Godelieve
Van Cauwenberghe - Lapage

60

Het echtpaar Albert en Helene
Degroote - Soetens

Jubilea 23

Ik heb de volgende melding:
t Kruis het probleem aan, geef de juiste plaats,

ev. straat en huisnr. aan.
Beschadigd wegdek:

Wedstrijdvraag

In welke straat werd onderstaande foto
genomen? (naam van de straat volstaat)

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

Verstuur je antwoord voor 31 augustus 2016 naar
de toeristische dienst, Marktplein 1- 9660 Brakel
en win misschien een prachtige prijs.
Winnaar vorige wedstrijdvraag :
Raphaël Van Wijmeersch, Bijstierstraat 2, 9660 Brakel
(Het juiste antwoord was “Kiekenstraat”).

Verstopte riool:

EVENEMENTEN

Gebreken aan grachten/beken:

NEDERBRAKEL 2016

Andere (geef onderwerp aan):

t Je gegevens:

Naam*:
Adres*:
Telefoon:

2 t e m 6 JULI
. .

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

.

Kermis PARKING TIRSE

E-mail:

.be

2 JULI - 16u.30

Avondmarkt
6 JULI - 8u.

Jaarmarkt

3 JULI - 15u.

Ruiterommegang
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