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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
www.
Partij: Open Vld

t

.be
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Jürgen De Mets

IN 1 APP

Gemeentesecretaris
Tel. 055 43 17 50 - jurgen.demets@brakel.be
Bezoek ons op

DOWNLOAD GRATIS
DE BRAKEL APP
via de App Store of Google Play

Informatie 2

Sticker_Brakel.indd 1

13/01/2017 14:28:56

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

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
Francis Deboeverie - Ingenieur
055 43 17 57 - francis.deboeverie@brakel.be
Rut Vanderstraeten - Diensthoofd Openbare Werken
055 43 17 59 - rut.vanderstraeten@brakel.be
Sybille Coesens - Adm. medewerker
055 43 17 59 - sybille.coesens@brakel.be
Milieu
Sandy Casieris - Milieuambtenaar - sandy.casieris@brakel.be
Jonathan Verspeeten - Adm. medewerker
055 43 17 60 - jonathan.verspeeten@brakel.be
Burgerlijke stand
Geert Labiau - Deskundige burgerzaken
055 43 17 62 - geert.labiau@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

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 DIENS

TEN ZIJN GESLOTEN OP:
woensdag 13 septembe
r 20
woensdag 1 november 17 (kermis woensdag)
zaterdag 11 november 2017 (Allerheiligen)
20
woensdag 15 november 17 (wapenstilstand)
2017 (Koningsdag)

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
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.

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

Algemeen nr.: 055 43 15 09

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

OCMW B

RAKEL

Openingsuren
Ma t.e.m. vr: 8 u. tot 12 u. en 12.30 u. tot 16.30 u.
Sociale dienst van 8.30 u. tot 11.30 u. In de namiddag
enkel op afspraak).
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
Melissa De Neve - Wnd. Hoofdmaatschappelijk werkster
055 43 15 04 - melissa.deneve@ocmwbrakel.be
Elisa De Keyser - Maatschappelijk werkster
055 43 15 05 - elisa.dekeyzer@ocmwbrakel.be
Vanessa Roosen - Maatschappelijk werkster
055 43 15 03 - vanessa.roosen@ocmwbrakel.be
Yoko Maes - Maatschappelijk werkster
055 43 15 07 - yoko.maes@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.

B

Buitenschoolse kinderopvang

Belauto: 055 43 15 00

B

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

Woonzorgcentrum Najaarszon

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

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

B

Gemeentelijk Onderwijs

Drugspreventie & begeleiding PISAD

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

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
Informatie 4
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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

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 liefst telefonisch of ter plaatse.

Openingsuren van de sporthal:
Openingsuren zomermaanden (mei - augustus)
Maandag tot vrijdag van 9 u. tot 22 u.
Zaterdag van 9 u. tot 20 u.

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 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 8.30 u. tot 12 u.
Woensdag van 8.30 u. tot 12 u. en van 16 u. tot 19:30 u.
Donderdag van 8.30 u. tot 12 u.
Informatie 5
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jurgen.demets@brakel.be - 055 43 17 50

BRAKEL, 21/08/2017
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3 Sportgala
e

8 december 2017

Laatste oproep tot indiening
kandidaturen !
t De gemeentelijke sportraad en sportdienst richten voor

de 3de maal een sportgala in, dit op vrijdag 8 december
2017 in de gemeentelijke sporthal ‘de Rijdt’. De bedoeling van dit sportgala is de gemeentelijke sportlaureaten
gepast te huldigen op basis van de eerder behaalde en
bijzondere sportprestaties. De behaalde sportprestaties
die in aanmerking zullen komen zijn deze die behaald
zijn tussen 1 september 2016 en 1 september 2017.
Volgende categorieën komen in aanmerking voor huldiging: sportverdienste/sportvrijwilliger, G-sporter, sportbelofte (jongere -18 jaar), sportploeg competitie jeugd
(-18 jaar), sportploeg competitie (+18 jaar), sportman/
sportvrouw competitief (individueel + 18 jaar), sportse-

nior (55+ jaar) en de recreatieve
sportbeoefenaar (man/vrouw/jeugd/ploeg).
Kandidaturen kunnen worden ingediend vanaf
3 juli tot uiterlijk 15 september 2017 aan het loket van de
sportdienst (sporthal ‘de Rijdt’).
De winnende kandidaten zullen uiteindelijk worden
gekozen door een deskundig samengestelde jury.
De aanvraagformulieren en de bijhorende reglementering zullen vanaf 3 juli 2017 beschikbaar zijn op de
sportdienst en te raadplegen zijn op de gemeentelijke
website. n

i

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

Nieuwe lessenreeks najaar 2017
(september tot en met december)

t Lessenreeksen gemeentelijke sporthal ‘de Rijdt’:
Vanaf zaterdag 9 september 2017 (9u) zal op de homepagina van de gemeentelijke website (www.brakel.be) een link
terug te vinden zijn om in te schrijven voor de lessenreeks "omnisport voor volwassenen".
Deze reeks is bedoeld voor sportieve volwassenen die houden van een gezond én afwisselend uurtje sportbeleving
waarin plezier en sociaal contact centraal staan. Tijdens dit recreatief uurtje kan je genieten van heel wat activiteiten
zoals badminton, hockey, frisbee en nog veel meer. Er wordt telkens gestart met een goede opwarming, gevolgd door
het aanleren van de basistechnieken en een recreatieve wedstrijd.
Volwassenen kunnen laagdrempelig verschillende sporten
verkennen, zo ontdekken ze wat ze zelf leuk vinden. Plezier
maken in groep en eens goed zweten is de boodschap!

Wanneer? Vanaf donderdag 21 september 2017.
Uur? Van 19u45 tot 21u.
Prijs? € 50,00 (10-lessenreeks).
Verdere informatie zal binnenkort terug te vinden zijn op de
gemeentelijke website (www.brakel.be > vrije tijd en toerisme >
sport). n

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

Dorpskernvernieuwing

stand van zaken augustus 2017
t Vanaf 16 augustus werden de werken verdergezet met:

1. Archeologisch onderzoek langsheen de kerk (kant Hoogstr.)
2. Het verhuizen van materialen van het Marktplein naar de
parkeerstrook in de Hoogstraat (kant pare nummers).
3. Werken met het oog op de aanleg van de waterpartij
langsheen de kerk (kant Hoogstraat) en het verplaatsen van
het monument van de gesneuvelden.
Via de diverse communicatiekanalen (website, facebook,
twitter, nieuwsbrief,..) kan de planning op korte termijn verder
opgevolgd worden. n

i

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

Opmeting rioleringsstelsel Brakel
t In september-oktober-november 2017 zal Farys|TMVW

starten met het opmeten van de rioleringsinfrastructuur op
het grondgebied van de gemeente Brakel. Dit terreinwerk zal
ongeveer een tweetal maanden in beslag nemen.
Hierbij zullen de putten van de riolering zowel bovengronds
als ondergronds opgemeten worden. Waar in de (nabije)
toekomst riolerings- en/of wegenisprojecten uitgevoerd
zullen worden, wordt nu niet opgemeten. De straten waar er
reeds nieuwe riolering werd aangelegd zijn in principe reeds
opgemeten. Het doel is te komen tot een databank waarin
alle gegevens met betrekking tot het gemeentelijk rioleringsstelsel opgenomen zijn. Deze databank dient dan als basis
voor verdere studies.
Tijdens de bovengrondse meting worden coördinaten
bepaald en worden de putten voorzien van een nummer.
In een tweede ronde worden alle deksels opengemaakt
en wordt er in elke put afgedaald om alles ondergronds
op te meten. In deze fase is men telkens met een ploeg
van 3 personen aanwezig zodat de veiligheid steeds kan
gegarandeerd worden.
Tijdens de ondergrondse meting kan er tijdelijk plaatselijke
verkeershinder optreden. n

i

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

Het thuisloket
t Ook jij hebt wellicht reeds eens in de wachtrij gestaan op het gemeentehuis.
Weet je echter dat je voor tal van toepassingen gewoon kan thuisblijven en niets
meer hoeft af te drukken?
Enkele voorbeelden: samenstelling gezin, attest van woonst,
premie buurtfeesten, premie superisolerend glas,
melding gebreken openbaar domein, inname openbaar domein,
gebruik materialen en lokalen,... zijn maar enkele voorbeelden van een
steeds langere lijst.
Hoe dit te doen? Heel eenvoudig.
Ga naar www.brakel.be. In de linkerkolom op het startscherm zal je
het “thuisloket” vinden waar al deze toepassingen zijn terug te vinden.
Je winst: geen verlies van tijd, verplaatsing, benzine,... n

i

jurgen.demets@brakel.be - 055 43 17 50
Allerlei 8

Innames openbaar
domein voortaan
digitaal aan te vragen
via Spotbooking
t Niemand mag - zonder toelating - het openbaar

domein (boven- of ondergronds) gebruiken.

Diverse werven in Brakel
t LAAISTOK, WILLEMSVELD, KONINGSWEG,

STEENPAAL EN BRAKELBOSSTRAAT
Nadat de nutsmaatschappijen de voorbije weken
voorbereidende werken hebben uitgevoerd, zijn op 1
augustus de werken met het oog op het aanleggen van een
gescheiden rioleringsstelsel gestart. De uitvoeringstermijn is
75 werkdagen. De aannemer van deze werken is:

i

1° Wintraco CVBA, Meerstraat 80, 9220 Hamme , 052 48 40 11,
e-mail: info@windeynv.be
2° Francis.deboeverie@brakel.be – 055 43 17 57
WARANDE
Begin september start de vernieuwing van de Warande.
Aannemer Pevenage en Zoon bvba uit Zottegem zal voor
een bedrag van afgerond 975.000 de werken uitvoeren.
De eerste werkzone loopt van de Rondweg tot de Dr.
De Drijverestraat. De werken in deze werkzone zullen
vermoedelijk 2,5 maand duren.
De riolering die, na onderzoek door de rioolbeheerder, goed
is bevonden, wordt niet vernieuwd. Wel wordt de
volledige bovenbouw “van gevel tot gevel” vernieuwd.
Opzet is te komen tot een straat met voldoende brede
voetpaden en meer parkeerplaatsen.
Om dit mogelijk te maken, dient wel éénrichtingsverkeer
ingevoerd te worden vanaf de Dr. De Drijverestraat (richting
de Kruisstraat).

i

rut.vanderstraeten@brakel.be - tel.: 055 43 17 80

MEERBEEKSTRAAT
Begin september zal aannemer DM Roadbuilding de werken
hervatten in de Meerbeekstraat. Voor het “bouwverlof”
werden de voetpaden en het wegdek vernieuwd in de
Kerkhofstraat.
Een volgende fase is het vernieuwen van de voetpaden in de
Meerbeekstraat. n
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francis.deboeverie@brakel.be - 055 43 17 57
Allerlei 9

Als je bijvoorbeeld een stelling, bouwmaterialen, een container, een werfkraan, een verhuislift ... wenst te plaatsen op het
voetpad of de rijweg, of een plaats wenst voor te behouden
voor het parkeren van een voertuig, je dit vooraf dient aan te
vragen (minstens 4 werkdagen (feest- en weekdagen worden
niet als werkdagen beschouwd)) .
Dit kan via https://brakel.spotbooking.be (ook te vinden op
het thuisloket op www.brakel.be).
Voor elke aanvraag (alsook de verlenging) wordt een
dossierkost aangerekend van 5 euro.
De aanvragen worden automatisch ingebracht in GIPOD. Je
kan als aanvrager meteen vaststellen of de plaats niet reeds
werd voorbehouden voor een andere inname of werken
(wegeniswerken, nutsvoorzieningen). Na het indienen van de
aanvraag zal een andere aanvrager geen inname meer kunnen aanvragen voor dezelfde plaats.
Naast de dossierkost is er vanaf 1 augustus 2017 eveneens
een retributie verschuldigd.
Deze bedraagt 5 euro/15m² vanaf de 8ste weekdag (de eerste
7 dagen zijn gratis). Afsluiten van een straat : 75 euro/dag.
Innames n.a.v. evenementen en/of sociale culturele activiteiten (bv. buurtfeesten) dienen ook via spotbooking aangevraagd te worden. De verplichting tot het indienen van een
evenementenformulier blijft daarnaast behouden.
Voor het gebruik van verkeersborden, te vermelden op het
aanvraagformulier, wordt geen borg meer gevraagd. De
borden dienen wel binnen de 14 dagen na einde inname
teruggebracht te worden. Indien deze niet binnen de termijn
worden teruggebracht, zal een boete worden aangerekend.
Het retributiereglement kan geraadpleegd worden
via http://www.brakel.be/images/upload/codex/
retributiereglement12062017.pdf n
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danny.vandaele@brakel.be - 055 43 17 52

Cultuur 10

Onthaal en informatie: Kasteelstraat 43 (Oude school VCM)
Parkeergelegenheid voor bezoekers VCM, Kasteelstraat 44
• Kunstproject B/ART’e met 24 kunstenaars (Vrij bezoek)
• Animatie: Sound & Visuals Thomas De Smet
KAPEL VAN DE ZUSTERS VAN MARIA (Museum)
Tentoonstellingen:
- Bommen op de Kasteelstraat op 10 mei 1940
- Brouwerij Derby
- Medische instrumenten uit de Romeinse tijd
Animatie: Kapelconcerten (14 tot 17 uur)
- Greet Heyse, orgel
- Katinka Lancksweerdt, harp
- Violoncello - Valentijn Biesemans, cello en Sergio Rogier, viool
Fabrieksgebouw SOIERIES ELITE, Stationsstraat 54
TENTOONSTELLING: BOMMEN OP DE FABRIEK (10 mei 1940).
Enkel groepsbezoek
GALERIE VILLA DE GRAEVE, Spoorwegstraat 2
Kunsttentoonstelling (vrij bezoek)
ARCHITECTURALE DIVERSITEIT IN BRAKEL CENTRUM
- Kasteelstraat: kapel en kasteel van de Zusters van Maria,
directeurswoning, klooster Broeders van Liefde, herenhuizen van
Van Noyen, De Gavre, Bernaeyge, De Wolf, Cosyns en De Pessemier.
- Stationsstraat: typische rijhuizen, brouwerij Derby en fabriek
SOIERIES ELITE (geleid bezoek).
- Stationsplein: Mijnwerkersmonument – GALERIE VILLA DE
GRAEVE (bezoek)
Geleide wandeling om het ½ uur (10 – 11.30 u en 14-17 u).
De optredens en gegidste wandeling zijn vrij en gratis toegankelijk.
Organisatie: De werkgroep Open Monumenten van de Culturele Raad Brakel i.s.m. het gemeentebestuur van Brakel

i

toerisme@brakel.be - tel 055 43 17 63

BRAKELIANA 2017
t De cultuurhappening van de Gemeentelijke

Culturele Raad Brakel
ZONDAG 1 OKTOBER 2017
van 10 tot 18.30 uur
Lagere school Sint-Augustinus
Driehoekstraat 42a Brakel
Brakelse culturele verenigingen stellen zich voor
(10.00-18.00 uur)
De bezoekers kiezen de mooiste en de interessantste
standen en kunnen daarbij een mooie prijs winnen.
Brakelse verenigingen treden op:
PROGRAMMA
10.00 uur - Opening
10.30 uur - receptie
11.00 uur - Aperitiefconcert door The Pick-up Club
14.00 uur – Kinderanimatie met Clown Rocky
15.00 uur - Volkskunstgroep Perreken
15.30 uur – Accordeonclub VIOS
16.15 uur – K. Harmonie De Eendracht
17.15 uur – Fanfare Vrije Kunstkring
18.30 uur – Proclamatie van de prijzen voor de mooiste
en de interessantste stand.
Uitreiking van de prijzen voor het publiek. n
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jurgen.demets@brakel.be - 055 43 17 50

Foto: Nina Coppesmette

Tot de pilootprojecten behoort onder meer het project ‘Dieren
Doen Wonderen’ van De Kleppe in Everbeek. De Kleppe is een
Centrum voor Sociale Zorgvakanties dat onder andere werkt met
Sociale therapie met dieren. In mei slaagden ze erin om hiervoor
5.400 euro op te halen met een donatiecampagne (zie
www.streekmotor23.be). Streekmotor23 legt hier nog eens 5000
euro bij.

Kent u al Streekmotor23?
Streekmotor23 is een streekfonds voor de 23 gemeenten van
Vlaamse Ardennen en Denderstreek. Een streekfonds zamelt
middelen in bij inwoners en bedrijven en steunt daarmee lokale initiatieven die mens en omgeving ten goede komen.
Streekmotor23 is er dus VOOR en DOOR de regio.
Eén van de Vijf Pilootprojecten in De Kleppe in Everbeek
We zijn van start gegaan met 5 pilootprojecten. Het zijn initiatieven die het welzijn van kwetsbare groepen verbeteren
en hiervoor de omgeving inzetten als hefboom.
Deze projecten haalden 50% van het nodige projectbudget
op dmv crowdfunding (zie www.streekmotor23.be). Streekmotor23 verdubbelt het opgehaalde bedrag met een maximum van 5000 euro.

Tot 5000 euro steun voor
jouw project
Vanaf 15 oktober 2017 kun je als
lokale vereniging, jeugdbeweging, school, instelling, buurtcomité of andere informele groep je project indienen bij Streekmotor23 en zo kans maken op maximum 5000 euro financiële
steun om je project te realiseren. Projecten moeten zich inzetten voor mens en omgeving.
Abonneer je op de nieuwsbrief via www.streekmotor23.be.

Dankzij:

Foto: Lisa Bilterijst

55+EVENT

WOENSDAG 25 OKTOBER 2017

SPORTHAL DE RIJDT - JAGERSSTR. 64, BRAKEL

i

55+EVENT MET VERSCHILLENDE INFOSTANDEN
LAAT JE MEESLEPEN DOOR DE BEWEEGCOACH
BEWEEG ER ZELF OP LOS OP DE ROZE ZUMBA
TRAP JE EIGEN SAPJE

13-18 UUR

kimberley.vanlierde@brakel.be - tel 055 43 17 64
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St.-Sebastiaansruiterommegang
Michelbeke

2

St.-Pietersruiterommegang
Nederbrakel

29

Inhuldiging
van de Pijkskapel

ZONDAG

Juni

ZONDAG

Juli

30
VRIJDAG

Juni

9

ZONDAG

Juli

ZATERDAG

Juli

Ontvangst nieuwe
inwoners

Allerlei 13

Feest van de Vlaamse
Gemeenschap

Samen maken we onze gemeente mooi.
Een gezellige gemeente is een propere, mooie gemeente waar we graag wonen. Daarom zijn we onder begeleiding van
Mooimakers gestart met een coachingtraject van (max.) 2 jaar om onze zwerfvuil- en sluikstortbeleid te optimaliseren.
Het doel van dit intensief coachingtraject is een vermindering van het zwerfvuil en sluikstort in onze gemeente. Naast
begeleiding, voorziet Mooimakers hier ook een subsidie voor.
Een effectief én efficiënt zwerfvuilbeleid opzetten: hoe doen we dat?
Meten • De lokale situatie wordt gemonitord.
Waar is er zwerfvuil? Wat zijn de meest vervuilde plekken? Deze plaatsen worden geïnventariseerd en opgevolgd.
Plannen • Er wordt een vuilnisbakkenplan en veegplan opgemaakt.
Of de bestaande worden geëvalueerd en bijgestuurd waar nodig. Dit kan bijvoorbeeld leiden tot het weghalen/bijof verplaatsen van vuilnisbakken om het gebruik er van te verbeteren.
Doen • Er komt een plan van aanpak en het gemeentepersoneel wordt hierin begeleid.
Hoe pakken we dit nu allemaal aan?

Gratis Energiefitavond voor snelle
energiebesparing
Laat onze expert je inspireren!
Doelgroep: iedereen die graag
geld en energie bespaart met
weinig moeite!
t Eandis en de energiespecialisten van

Over Mooimakers
Mooimakers gaat actief de strijd aan tegen zwerfvuil en sluikstorten in Vlaanderen. Door campagnes op te zetten,
onderzoek te voeren, kennisuitwisseling te stimuleren en betrokken actoren proactief te ondersteunen. Het is een
samenwerking tussen OVAM, Fost Plus en VVSG.

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.

Containerpark
Bijzondere sluitingsdagen 2017
woensdag 13 september 2017 (kermis Nederbrakel)
woensdag 1 november 2017 (Allerheiligen)
zaterdag 11 november 2017 (wapenstilstand)
woensdag 15 november 2017 (Koningsdag)
dinsdag 26 december 2017 (tweede kerstdag)
Milieu 14

De Energiefit-avond voor snelle
energiebesparing in Brakel heeft plaats
op woensdagavond 8 november 2017
om 19u30. Dit in de raadzaal van het
gemeentehuis, Marktplein 1 te Brakel.
Inschrijven kan via
www.eandis.be/energiefit, of in het
gemeentehuis. n
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milieu@brakel.be - 055 43 17 60

Schrijf mee aan ons
klimaatverhaal
t De klimaatverandering ... Een onderwerp dat veel stof doet opwaaien.
Misschien denk jij dat het allemaal best wel meevalt? Of je haalt je net allerlei
doemscenario’s voor de geest? Terugdraaien kunnen we niet meer, maar maatregelen nemen om de gevolgen ervan in te perken? Dat wel!
En dat is precies wat Brakel wil doen. Samen met 12 andere lokale besturen
engageren we ons binnen het project “Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen”
om 40% minder CO2 uit te stoten op ons grondgebied tegen 2030 ten opzichte van het referentiejaar 2011. CO2 is een broeikasgas dat vooral vrijkomt
door de verbranding van fossiele brandstoffen zoals olie, kolen en aardgas.
Dat gebeurt bij de productie van elektriciteit, het verwarmen van gebouwen,
bij verplaatsingen met de wagen ... We engageren ons ook om de negatieve
gevolgen van de klimaatverandering zoals wateroverlast, verdroging en erosie,
zo goed mogelijk op te vangen.
Voor dit project, dat kadert binnen een groter Europees verhaal, worden we
bijgestaan door intercommunale SOLVA, de Provincie Oost-Vlaanderen en
Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen.

Stevig engagement
Er staat ons een intensief traject te wachten. We menen het immers met ons
engagement. Via een gemeentelijk klimaatteam en werkgroepen rond onder
andere mobiliteit, wonen en hernieuwbare energie werken we in één jaar naar
een gedragen klimaatplan. In het voorjaar van 2018 zal een plan op tafel liggen dat zowel lokale als regionale klimaatacties bevat.
De eerste stappen zijn ondertussen gezet. In januari maakten we ons engagement officieel met een handtekening
van de 13 burgemeesters. Er ligt een traject op maat van de regio en van onze gemeente klaar en de nodige gegevens
worden verzameld. Alle gemeentelijke diensten denken nu samen na over mogelijke maatregelen.
Gezocht: jouw ideeën!
We rekenen op de input van onze inwoners, bedrijven, verenigingen ... om van dit klimaatgezond verhaal een echt verhaal van onze gemeente te maken! De geplande klimaattafel vormt hiervoor de ideale gelegenheid. Ze vindt plaats op
woensdagavond 29 november 2017 om 19u30 in de polyvalente zaal van de gemeentelijke sporthal, Jagersstraat 64A te Brakel. n
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www.facebook.com/klimaatgezondzo - milieu@brakel.be - 055 43 17 60

Milieu 15

de nieuwe pictogrammen?
Oud

Gevaar

Betekenis

Giftig

Giftige producten kunnen gevaarlijk voor de gezondheid of zelfs
dodelijk zijn als je ze inademt, inslikt of via de huid opneemt.
Voorbeelden: winterproducten met methanol zoals bepaalde
antivries- en ontdooiingsmiddelen.

Corrosief

Corrosieve of bijtende producten vernietigen de huid en slijmvliezen
bij contact en kunnen zeer zware (brand)wonden veroorzaken.
Voorbeelden: gootsteenontstopper en sterke ontkalkingmiddelen.

Ontvlambaar

Ontvlambare producten ontbranden gemakkelijk als er een vlam,
warmtebron of vonk in de buurt is.
Voorbeelden: spiritus, aceton, smeerolie en spuitbussen met verf
(met brandbare oplosmiddelen).

Oxiderend

Oxiderende producten bevatten veel zuurstof en bevorderen zo
sterk de verbranding van ontvlambare of brandbare stoffen.
Voorbeelden: Dit zijn producten voor de professionele markt, die
je in de supermarkt niet zal tegenkomen.

Ontplofbaar

Ontplofbare producten kunnen door een vlam, warmte, een schok
of wrijving ontploffen.
Voorbeelden: vuurwerk

Milieugevaarlijk

Producten die als ze in het milieu terecht komen, schadelijk zijn
voor de organismen. Ze kunnen bijvoorbeeld vissen- of bijensterfte
veroorzaken.
Voorbeelden: bepaalde gewasbeschermingsmiddelen

Irriterend / Schadelijk

Irriterende producten veroorzaken bij direct, langdurig of herhaald
contact jeuk, roodheid van de huid of ontstekingen.
Voorbeelden: handafwasmiddel, vaatwasmachinetabletten

Lange termijn
gezondheidsgevaarlijk

Deze producten zijn mogelijk kankerverwekkend, kunnen organen
beschadigen en schadelijk zijn voor de voortplanting en het embryo.
Voorbeelden: thinner (verfverdunner).

Houder onder druk

Deze producten, zoals bijvoorbeeld flessen met zuurstof, worden
onder druk opgeslagen.

www.gevaarsymbolen.be
Veiligheid 16

Nieuw

Nieuwe gevaarsymbolen
t Sinds juni 2017 mogen er geen chemische producten meer in de handel zijn met de oude gevaarsymbolen. Elk jaar

gebeuren in België meer dan 10.000 ongevallen met chemische huishoudproducten, waarvan de helft met kinderen.
De nieuwe gevaarsymbolen kennen is de beste preventie. Om alles duidelijker te maken, zijn deze symbolen
voortaan identiek in heel Europa en een groot aantal landen over de hele wereld.
Chemische huishoudproducten zoals was-, vaatwas- en schoonmaakmiddelen, javel, producten voor vloeronderhoud,
ontstoppers, lijmen en verven, lakken, white spirit, afbijtmiddelen, luchtverfrissers, ontgeurders en ongedierte- en
onkruidbestrijdingsmiddelen hebben een nieuw etiket. Op de nieuwe etiketten staan nieuwe gevarenpictogrammen,
gevaaraanduidingen, voorzorgsmaatregelen en signaalwoorden die meer informatie geven over hoe je gevaarlijke
producten veilig kan gebruiken zonder schade aan je gezondheid of het milieu toe te brengen of zonder bijvoorbeeld
een brand of een ontploffing te veroorzaken.
GEVAARAANDUIDINGEN EN VOORZORGSMAATREGELEN
De gevaaraanduidingen en de veiligheidsaanbevelingen geven toelichting bij de pictogrammen. De
gevaaraanduidingen beschrijven de ernst (bijvoorbeeld zeer giftig of schadelijk) en de omstandigheden waarin
gevaren kunnen voorkomen (bijvoorbeeld door huidcontact of inademing).
De veiligheidsaanbevelingen geven aan hoe je
een product moet gebruiken om de risico’s te
beperken (bijvoorbeeld door beschermende
handschoenen te dragen).
Er worden ook twee signaalwoorden
geïntroduceerd; “gevaar” voor de gevaarlijkste
producten en “waarschuwing” voor de minder
gevaarlijke producten.

HOE VOORKOM JE ONGEVALLEN? 9 LEVENSREDDENDE TIPS!
Bescherm jezelf en je kinderen.
• Lees het etiket! Check de gevaarsymbolen, gevaaraanduidingen en volg de voorzorgsmaatregelen volledig op.
• Doe altijd de dop op de fles of sluit de verpakking. Ook tijdens het gebruik!
• Bewaar chemische huishoudproducten buiten het bereik van kinderen of gebruik een kinderslot.
• Laat kinderen niet rondlopen waar gevaarlijke producten gebruikt worden.
• Draag aangepaste bescherming (masker, handschoenen ...).
• Verlucht goed en werk met een open raam als je binnen met gevaarlijke producten werkt.
• Eet, rook of drink niet als je met gevaarlijke producten werkt.
• Hou ontvlambare producten uit de buurt van vuur of warmtebronnen.
• Bewaar de producten in de oorspronkelijke verpakking. Giet ze nooit over in een andere fles of verpakking.
EERSTE HULP BIJ VERGIFTIGING
• Bel het Antigifcentrum op het gratis nummer 070 245 245 of uw huisarts. Bij levensbedreigende situaties,
bel je het Europees noodnummer 112.
• Laat het slachtoffer niet braken!
• Spoel langdurig met water in geval van contact met ogen of huid.
• Verplaats het slachtoffer uit de besmette zone in geval van een ongeluk door inademing.
Hou de verpakking of het etiket bij de hand, zodat de hulpdiensten weten om welk product het gaat. n

De Bib 1917
Veiligheid

VVV wat? horen we jullie al denken!
Deze schijnbaar onmogelijke afkorting staat voor
V(ereniging)V(oor)V(reemdelingenverkeer) & Toerisme.
Met “vreemdelingen” worden hier
‘toeristen & recreanten’ bedoeld.
Waarom deze onmogelijke afkorting?

VVV & Toerisme Brakel
t VVV: Waarom deze onmogelijke afkorting? Simpel voor de

Nederlanders - de belangrijkste toeristische klanten - is het “VVV” een
absoluut bekend begrip en bij aankomst willen ze meteen naar het
“VVV-kantoor” om de nodige info op te halen. In communicatie wordt de
naam Toerisme Brakel vzw gebruikt. De werkingsmiddelen komen van
het gemeentebestuur en via diverse subsidies. De werking verschilt in
belangrijke mate van de klassieke gemeentelijke adviesraden.

Doelstellingen
Deze vereniging zonder winstoogmerk (vzw) bestaat méér dan 35 jaar
en is samengesteld uit vrijwilligers, aangevuld met de schepen voor
toerisme Johan Thomas en gemeentelijk ambtenaar Gary De Nooze. De
doelstellingen van deze vereniging zijn: “het promoten van toeristisch
Brakel met alle middelen en de toerist goed onthalen”. Dit houdt o.a.
ook in te streven naar een goede toeristische bewegwijzering, het
informeren van alle betrokkenen over de toeristische troeven via folders,
brochures, een viertalige website, adverteren in toeristische magazines
(o.a. UIT Magazine). Het deelnemen aan toeristische beurzen, het
sponsoren van evenementen met een toeristisch belang…Veel hiervan
speelt zich af buiten Brakel want daar zitten de potentiële klanten.

Toerisme 18

voorgesteld !

ZOEKT VRIJWILLIGERS

Realisaties.
Gedurende de jarenlange werking
werden heel wat realisaties gedaan o.a.
het aanleggen van een wandelpad per
deelgemeente met uitpijling (recent
helemaal opgefrist) en bijhorende
tweetalige brochure en startpaneel.
Er is een viertalige toeristische website die steeds herwerkt wordt en we
nemen deel aan een aantal toeristische beurzen. Op het marktplein is het
toeristisch kantoor prominent aanwezig. We gaan naar de vergaderingen
van Toerisme Vlaamse Ardennen en
Toerisme Oost-Vlaanderen.
We organiseren de evenementen
“Dag van het park" en "Week van de
smaak”.

Vijfjaarlijks organiseren wij een wetenschappelijk toeristisch congres.
De Raad van Bestuur vergadert als
het nodig is, er wordt een jaarbegroting opgesteld en jaarlijks wordt een
verantwoording van de gebruikte
middelen voorgelegd aan de statutaire
algemene vergadering. De schepen
voor toerisme legt de link naar het
gemeentebestuur. De meest recente
cijfers tonen aan dat er in 2016, 21.757
overnachtingen waren of 4000 meer
dan in 2015 (+24%) in Brakel (Bron:
FOD Economie – Algemene Directie
Statistiek). Deze toeristen zijn de meest
interessante wegens hun bestedingen
in Brakel. Bestedingen van recreanten
zijn statistisch niet te achterhalen.

Toerisme 19 17
Middenstand

Gezocht: vrijwilligers.
Onze vereniging is op zoek naar
gemotiveerde vrijwilligers om mee
te werken aan de realisatie van onze
doelstellingen "het promoten van
toeristisch Brakel”. Wie zich
geroepen voelt, stuurt als de
bliksem een mail naar Gary De Nooze
(toerisme@brakel.be).
Alles over toeristisch Brakel en
de werking van VVV-Brakel op
www.toerisme-brakel.be n
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VRIJDAG

Oktober

Thomas More
t Auteur Joris Tulkens is thuis in de 16de eeuw. Na Erasmus, Pieter Gillis, Vesalius en
Johanna de Waanzinnige was het onvermijdelijk dat ook aan Thomas More een roman
zou gewijd worden. Op vrijdag 6 oktober, om 20u, komt hij in de leeszaal van de bib
vertellen over de auteur van ‘Utopia’ die zoveel meer was dan dat …
I.s.m. Geschied- en Heemkundige Kring Triverius.
Gratis maar graag vooraf reserveren. n
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en reservatie: brakel@bibliotheek.be - 055 42 12 45

Festivalconcert ‘Around the world’
t Op zaterdag

7

ZATERDAG

Oktober

7 oktober is er in het kader van het Festival van Vlaanderen te
Brakel om 20u een bijzonder gevarieerd en toegankelijk concert in de kerk van
Everbeek Beneden. Vijf koperblazers van topniveau nemen het publiek op reis
doorheen de tijd, doorheen de continenten en doorheen een waaier aan genres: van
William Byrd en Bach tot Leonard Bernstein (met West Side Story) en Kurt Weil, van de
renaissance en barok tot jazz en zelfs variété. Het dynamische ensemble Belgian Brass
Soloists zorgt voor een kleurrijke bloemlezing uit het rijke repertoire voor koperkwintet.
Kaarten (12 euro , 10 euro voor 55+, 6 euro voor jongeren tot 26 jaar) zijn te verkrijgen in de
bib en op de Dienst voor Toerisme.
Met de steun van de Culturele Raad, Stephan Van den Berghe, ACK-keukens,
Drukkerij Surdiacourt, Farys, Garage Vande Putte en Standaard Boekhandel Brakel/Ronse. n
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17

ZONDAG

September

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

Muziek in de bib
t De gewaardeerde reeks aperitiefconcerten wordt verder gezet op zondag 17

september, om 11.30u. Sophie Baguet verzorgt dan een gevarieerd harprecitial.
Sophie begon met harplessen in Geraardsbergen en studeerde verder aan het
conservatorium van Antwerpen. Ze brengt harpmuziek uit diverse stijlperiodes.
Op donderdag 30 november, om 20u, brengen we muziek en poëzie samen rond
Herman de Coninck, de onvergetelijke dichter die 10 jaar geleden stierf. Een selectie
uit zijn bundel ‘Met een klank van hobo’ wordt gebracht door acteur en
woordkunstenaar Andreas Van De Maele. Bram Nolf zorgt voor de hoboklanken,
samen met toppianist Hans Ryckelynck. Zij vertolken muziek van Belgische
componisten uit hun cd ‘Pastorale melancholie’, een fel opgemerkte en nog steeds
veelvuldig gedraaide Klara’s 10-cd. Beide concerten zijn gratis toegankelijk maar
reserveren is gewenst. n
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en reservatie: brakel@bibliotheek.be - 055 42 12 45

Bib 20

26

DONDERDAG

Oktober

19

ZONDAG

November

Mediawijzer in de bib

'Boeksprekers' in Brakel

Oktober

t Het literair evenement ‘Boeksprekers’ van Biblio-

t Softwareprogramma’s voor kantoortoepassingen,

theken Vlaamse Ardennen is aan de derde editie toe.
Na Kluisbergen en Oudenaarde is het de beurt aan
Brakel. Op zondag 15 oktober, vanaf 16u, staat alles in
het teken van lezen en leesplezier doorgeven. Tijdens
een panelgesprek komen we alvast te weten wat de
favoriete boeken zijn van VRT-journaliste Phara de
Aguire, filosofe, auteur en tv-maakster Alicja Gescinska,
dichteres en performer Charlotte Van den Broeck en
jeugdauteur Peter Slabbynck. Gespreksleider is Ihsane
Chioua Lekhli (bekend van de 7de dag). Trio Leán
(gitaar, contrabas en percussie) zorgt voor de muzikale
omlijsting. Ook het publiek heeft een inbreng. In de
6 bibliotheken worden daarom momenteel leestips
van gebruikers verzameld. Voor de inzenders zijn er
boekenbonnen te winnen. ‘Boeksprekers’ gaat door in
de gemeenteschool te Parike. Niet te missen én gratis.
Reserveer alvast een plaatsje via de bib.
Met de steun van het Streekgericht Bibliotheekbeleid
Provincie Oost-Vlaanderen. n

fotobewerking en dergelijke voor je pc zijn vaak duur.
Maar er bestaan alternatieven: gratis én degelijk. Joachim
Leeman laat je op donderdag 26 oktober, om 20u,
kennismaken met deze programma’s. De moeite waard
en ook deze voordracht zelf is gratis ...
In het kader van de Digidokterreeks van Bibliotheken
Vlaamse Ardennen met de steun van het Streekgericht
Bibliotheekbeleid Provincie Oost-Vlaanderen.
Voorlezen is leuk, zowel voor de ouders/grootouders als
voor de kinderen. Maar wist je dat het ook digitaal kan?
Ilse Depré van BiB Idee licht dit toe op zondag 19 november, om 10u, voor de volwassenen. Voor de kinderen is
er op dat moment een ‘gewoon’ voorleesmoment op de
vertelzolder.
Om 11u leest Ilse dan zelf digitaal voor, dan komen de
kinderen en hun voorlezers samen in de bibzaal.
Voorlezen kan dus nog gevarieerder en leuker worden en
kinderen hebben onbeschrijflijk veel baat bij het luisteren
naar verhalen. n
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In boeken snuisteren
in en met de bib
t Tijdens het weekend van Brakel Oktobert gaan afgevoerde boeken (en

cd’s en dvd’s) voor een prikje de deur uit: zaterdag van 9 tot 12 en zondag
van 10 tot 12 en van 13 tot 18u. De opbrengst gaat naar BRAVO.
Voor slechts 7 euro (toegangsprijs én vervoer) kan je op zaterdag 4 november terug mee naar de Antwerpse
boekenbeurs. We vertrekken om 9u op parking Tirse en zijn rond 17u30 terug.
Reserveer tijdig je plaats op de bus. Graag vooraf betalen.
Een initiatief van Bilbiotheken Vlaamse Ardennen met de steun van het Streekgericht Bibliotheekbeleid
Provincie Oost-Vlaanderen. n
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Swoop

Meet & greet

om 18 u.

Belgium Corvette Club
Optreden Fifties Fever om 16.30 u.
Win 1 van de 50 goodiebags

i

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

50

Het echtpaar Christiaan en Anny
Browaeys-Vanwinnendaele

50

Het echtpaar Gilbert en Marie Louise
Van Der Linden-Browaeys

50

Het echtpaar Germain en Madeleine
Beerens-Joiris

50

Het echtpaar André en Georgette
Vandewalle-Van der Linden

50

Het echtpaar Jean Pierre en Anny Van Melkebeke-Malaise

Jubilea 23

t Kruis het probleem aan, geef de juiste plaats,

ev. straat en huisnr. aan.
Beschadigd wegdek:
Defecte straatlamp:
Gebrekkige verkeerssignalisatie:

Wedstrijdvraag
De ‘Pijkskapel’ in Everbeek werd indertijd gebouwd
als dank omdat 3 Everbeekse soldaten heelhuids
mochten thuiskomen na een veldtocht.

In welke leger vochten deze soldaten?
a) Het Romeinse leger
b) Het leger van Napoleon
c) Het geallieerde leger tijdens WOII

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:

Winnaar vorige wedstrijdvraag:
Pol Vandenhaute, Nieuwpoort 26 te 9660 Brakel
(Het juiste antwoord was “Teirlinckstraat”)

Kerstmarkt
16 december 2017 - Markt Brakel

Naam*:

Kandidaat-standhouders kunnen zich
melden via de inschrijvingsbundel 2017.
Deze bundel is samen met het
inschrijvingsformulier terug te vinden
op de gemeentelijke website www.brakel.be

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

Verstuur je antwoord vóór 30 november 2017 naar
de toeristische dienst - Marktplein 1, 9660 Brakel
en win misschien een prachtige prijs.

.be

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

INSCHRIJVING

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

Ik heb de volgende melding:

