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… de omgeving aan de Omer Wattez 
school in de Hofveldstraat nu zone 30 
is? Graag traag!

… er een landbouwraad opgericht is en 
je je nu kandidaat kan stellen?
Lees hier meer over op pagina 7.

… het nog altijd mogelijk is om een feest-
cheque voor buurtfeesten aan te vragen?
Meer info via www.maarkedal.be/feestcheque-voor-buurtfeesten.
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De zomer van 2022 was eentje voor de geschiedenisboeken. Een 
historische sportzomer boordevol festivals en feesten. Mensen kwamen 
terug samen en corona was weer enkel dat slechte Mexicaanse pintje in 

elke zomerbar. Wat hadden we dat gemist. 
 
Nu de herfst aan de voordeur staat, hopen we met z’n allen toch nog op een 
kleine nazomer om dat gevoel nog even te kunnen vasthouden. Misschien niet 
meer met dezelfde hitte, maar met een aantal mooie avonden waar we nog eens 
kunnen blijven plakken op een terras na één van de geplande optredens in het 
Marca of na een sportieve activiteit in De Maalzaak om toch maar die 
zomerkilo’s terug kwijt te geraken. Onze dienst Vrije Tijd zorgde namelijk weer 
voor een prachtig programma vol sport en cultuur in onze gemeente dit najaar.  
 
Jammer genoeg betekent een nazomer ook een terugkeer naar de realiteit. Een 
realiteit waar we ons bewust zijn van de kopzorgen bij heel wat Maarkedallers. 
We worden om de oren geslagen met hoge prijzen voor verwarming en 
elektriciteit. We mogen als overheidsniveau dat het dichtst bij de burger staat 
niet wegkijken van de problemen die deze winter mogelijks op ons af komen. 
Daarom willen we in deze editie van Publiek ook aandacht schenken aan 
energiezuinig bouwen en wonen. 

 
Tenslotte moeten we ook allemaal - jong en oud - terug 
aan het werk. Voor de zomer deden we onze plannen 
uit de doeken voor het nieuwe en groene dorpsplein in 
Nukerke waar ontharding centraal staat. Extreme 
weersomstandigheden nopen 

ons tot maatregelen om onze infrastructuur aan te 
passen, ook op lokaal niveau. Daarom werken we ook 
dit najaar naarstig verder. Het erosieproject Tenhole is 
opnieuw een puzzelstuk in het plan om ons meer te 
wapenen tegen erosie- en overstromingsproblemen. 
Zoals u weet, blijft deze problematiek me nauw aan het 
hart liggen. Ook al kreunt onze natuur onder de droogte 
van afgelopen zomer, we mogen ons als beleidmakers 
niet langer blind blijven staren op de waan van de dag. 

Met enthousiaste groeten,
Joris Nachtergaele //  Burgemeester

Nazomeren, nagenieten & naarstig 
doorwerken

Ontdek het 
najaarsprogramma 
vol sport en cultuur

VOORWOORD
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LEVEN EN WELZIJN 

Op een vrolijke zomerdag in juli zwierden wij voor het eerst de deuren 
van onze cafetaria open. Vanaf nu kan je op maandag-, donderdag-, 
vrijdag- en zaterdagnamiddag tussen 14 en 16.30 uur bij ons terecht om 
een glaasje te drinken en de sfeer op te snuiven. De ruimte op het 
gelijkvloers werd gezellig aangekleed, zodat zowel bewoners als 
toevallige passanten er terecht kunnen. De drank staat koel, een bordje 
gemengd of een ijsje erbij, een speelhoekje voor de kindjes, naar de 
koers kijken of een potje kaarten, het kan allemaal. Tot binnenkort!

Dit alles is mogelijk dankzij een aantal vrijwilligers die zich engageren 
om op regelmatige basis achter onze toog te staan We zijn nog steeds 
op zoek naar kandidaten om één of twee keer per maand op zaterdag of 
zondag de cafetaria open te houden. Iets voor jou? Laat het ons snel 
weten, het wordt sowieso een gezellige boel!

Kom klinken in Woonzorgcentrum Ter Gauwen

wzctergauwen@ocmwmaarkedal.be | 055 31 16 01

je bij ons een boek kan komen lenen?
In de leefruimte van WZC Ter Gauwen staat een bibliotheekkast met een collectie 
boeken. Kom er gerust eentje kiezen. Je hoeft niets te doen behalve terug te 
brengen als hij uit is. Heb je zelf nog boeken die je eigenlijk al van voor naar 
achter en van achter naar voor hebt gelezen? Er is nog ruimte in onze kasten om 
verder aan te vullen, dus breng ze gerust binnen!

Wist-je-dat...
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Hoe bent u hier terecht gekomen als vrijwilliger?
Mijn schoonmoeder verbleef hier in het woonzorgcentrum. 
Zo kwamen ze bij mij terecht met de vraag of ik het zag 
zitten om de cafetaria open te houden en van het één 
kwam het ander …

Vroeger heb ik ook in de horeca gestaan. Mijn 
schoonmoeder had een café in de Etikhovestraat 'Zaal 
Maarkedal' waar ik vaak meehielp achter de toog.

Wat zijn uw ervaringen met de bewoners en 
bezoekers?
In het begin kwam er veel volk op af, het was ook verlof en 
iedereen had veel tijd. Nu is dat een beetje minder. Het zijn 
vooral familieleden die hier op bezoek komen. Zowel voor de 
bezoekers als de bewoners is het wel leuk om eens in een 
andere omgeving te vertoeven. De tv staat ook aan om op 
het gemak de koers te volgen en zelfs de kinderen kunnen 
zich bezighouden in het speelhoekje.

Zowel de bewoners zelf als de familieleden zijn positief over 
dit initiatief. Ik hoop wel in de toekomst wat meer volk over 
de vloer te krijgen. Er is hier namelijk ook veel passage van 
wandelaars en wielertoeristen maar zij hebben hun baan nog 
niet goed gevonden naar ons cafetaria.

 

Wat zou u nog willen zeggen aan potentiële 
vrijwilligers om hen over de streep te trekken?
Het is leuk werken, je bent op je gemak en leert ook 
nieuwe mensen kennen. Je krijgt ook veel voldoening terug 
van de bewoners en bezoekers.

Erwin staat op donderdag- en vrijdagnamiddag, telkens van 
14 tot 16.30 uur, achter de bar in de cafetaria. Breng hem 
gerust eens een bezoekje, hij zal je met open armen 
ontvangen.

Een gesprekje met Erwin, vrijwilliger in de cafetaria

Naast goede medische zorg zetten wij in ons woonzorgcentrum vooral ook in op het woon- en leefaspect én op 
levenskwaliteit. We streven ernaar onze bewoners een warme thuis, een huiselijke sfeer, een zinvolle 
dagbesteding en veel sociale contacten aan te bieden. Hiervoor doen we ook beroep op vrijwilligers die onze 
bewoners extra aandacht kunnen geven. Een babbeltje slaan, de cafetaria open houden, een spelletje spelen, 
een wandeling maken of gewoon wat warmte en leven in huis brengen.

Zegt het jou wat? Dan zijn wij misschien wel op zoek naar jou!

Stuur een mailtje naar wzctergauwen@ocmwmaarkedal.be of contacteer ons telefonisch via 055 31 16 01.

Ben jij de vrijwilliger die we zoeken?
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ACTUA

Energiezuinig bouwen en wonen 
De energieprijzen stijgen ... Een financieel duwtje in de rug is vandaag meer dan welkom. Hieronder een 
overzicht met tips, premies en advies over bouwen, renoveren en wonen.  

Mijn VerbouwPremie
Mijn VerbouwPremie is het nieuwe online loket van de 
Vlaamse overheid voor de aanvraag van premies voor 
renovatie en energiebesparende investeringen. Heb je 
plannen om je muren, vloer of dak te renoveren en te 
isoleren? Zijn je ramen aan vervanging toe? Plaats je nieuwe 
leidingen voor elektriciteit of sanitair? Of investeer je in een 
warmtepomp? Met één loket en een vereenvoudigde 
procedure is het nog makkelijker om premies te vinden en 
aan te vragen. Meer info via www.mijnverbouwpremie.be. 
 

Mijn VerbouwLening 
Sinds 1 september kan je de renteloze Mijn VerbouwLening 
tot 60.000 euro aanvragen. Met deze lening kunnen 
renovaties, die zowel focussen op woningkwaliteit als op het 
verbeteren van de energieprestatie, gefinancierd worden. 
Deze lening kan aangevraagd worden voor wie in de laagste 
of middelste inkomensgroep van de Mijn VerbouwPremie zit. 
Daarnaast komen ook private verhuurders en verhuurders 
via een sociaal verhuurkantoor in aanmerking. De 
doelgroepen zijn uitgebreid en de bedragen verhoogd.
 
Heb je plannen om te renoveren? Check dan zeker of je in 
aanmerking komt! Meer info via www.mijnverbouwlening.be. 
Aanvragen gebeuren via www.solva.be/energiehuis.

Zonnepanelen of thuisbatterij plaatsen?
Je kan er niet meer omheen. De energieprijzen stijgen 
dagelijks naar ongeziene hoogtes. Een tendens die niet 
direct zal ophouden. Niet alleen de gasprijzen gaan snel de 
hoogte in maar ook de prijs van elektriciteit. Daarom kan 
een investering in zonnepanelen ook voor jou interessant 
zijn. Wil je weten hoeveel zonnepanelen je moet plaatsen 
en of je dak wel in aanmerking komt? Of wil je weten of je 
recht hebt op een premie? Onze adviseur lokaal woon- en 
energiebeleid, Joakim Lepere, staat je met plezier bij in 
deze zoektocht. 

Zit je met vragen over je woningrenovatie? Welke 
maatregelen voer ik best wanneer uit? Op welke premies 
heb ik recht? De renovatieadviseur komt aan huis voor een 
gratis onafhankelijk advies. Je krijgt begeleiding in alle 
stappen van jouw renovatie. Zonder verplichtingen, na elke 
stap beslis je zelf of je in dit project verder wil. Meer info en 
inschrijven via www.maarkedal.be/renovatieadvies-aan-huis.

Renovatieadvies aan huis!

De mazoutcheque van 225 euro
Elk gezin dat verwarmt met stookolie of propaan kan een 
premie van maximum 225 euro aanvragen voor leveringen 
tussen 15 november 2021 en 31 december 2022. De 
toelage tot 225 euro wordt enkel toegekend als je een 
formulier invult. De aanvraag van de premie kan tot  
10 januari 2023 worden ingediend via stookoliecheque.
economie.fgov.be.

Neem dan contact op met Joakim Lepere via energie@maarkedal.be. Iedere dinsdag is Joakim Lepere aanwezig in 
het Administratief Centrum voor al je vragen rond renovatie, premies en energiebesparende maatregelen. Een 
afspraak maken kan via www.maarkedal.be/afspraken.

Wil je een adviesgesprek plannen?
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OMGEVING

Energiezuinig bouwen en wonen 

Samen met zestien gemeenten in de Vlaamse Ardennen organiseert Regionaal Landschap Vlaamse 
Ardennen opnieuw een groepsaankoop van streekeigen plantgoed. Streekeigen bomen en struiken passen 
niet alleen landschappelijk goed in onze streek, ze zijn ook perfect aangepast aan de plaatselijke 
groeiomstandigheden en doen het hier dus van nature goed. Bij de jaarlijkse boomplantactie heb je de 
keuze uit inheemse haagplanten, struiken en boompjes, hoogstambomen, hoog- of halfstammige 
fruitbomen, kleinfruit en klimplanten. Bestellen kan nog tot eind oktober 2022 via de bestelbon op  
www.rlva.be. Je vindt de bestelbon ook in de landschapskrant van het RLVA die eind september in de 
brievenbus valt. Je kan de bestelde planten daarna afhalen op het door jou gekozen verdeelpunt op zaterdag 
3 december. Je wordt daarover voorafgaand aan de ophaling op de hoogte gebracht.

Boomplantactie

Naar jaarlijkse gewoonte geven we inwoners van Maarkedal de kans om hout 
aan huis te laten verhakselen. Dit is voorzien in de week van maandag 5 tot 
en met vrijdag 9 december. Je kan een aanvraag indienen via het online 
aanvraagformulier op de website tot vrijdag 25 november. Er zal vooraf een 
plaatsbezoek uitgevoerd worden door de ploegbaas waarbij de praktische 
zaken en dag en uur voor het verhakselen worden vastgelegd. Het verhakselen 
van hout kost 10 euro per begonnen kwartier. 
                       
 www.maarkedal.be/e-loket/milieu | omgeving@maarkedal.be | 055 33 46 48 

Snoeihout verhakselen aan huis

Op 28 juni 2022 werd de oprichting van de landbouwraad goedgekeurd 
door de gemeenteraad. Doelstelling van deze raad is om enerzijds 
advies uit te brengen over alle aangelegenheden betreffende het 
gemeentelijk beleid inzake landbouw, tuinbouw en platteland in de 
ruime zin. Anderzijds om het overleg tussen de lokale landbouw-, 
tuinbouw- en plattelandsverenigingen te bevorderen.

WIE KAN ZICH KANDIDAAT STELLEN? 
 ▷ Personen die in hoofd- of bijberoep een werkzaamheid uitoefenen 

of uitgeoefend hebben die gedefinieerd kan worden als behorende 
tot de (para-) agrarische sector.

 ▷ Personen die hun hoofdverblijfplaats op het grondgebied van 
Maarkedal hebben.

 ▷ Vertegenwoordigers van landbouwverenigingen. 

INTERESSE?
Wil je deel uitmaken van de landbouwraad? Stuur je kandidatuur voor  
1 oktober door via het daartoe ter beschikking gestelde formulier op de 
website.

 omgeving@maarkedal.be | 055 33 46 48 

Landbouwraad Maarkedal
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RUBRIEKOMGEVING

Grotere PMD-zakken vanaf 1 oktober

Vanaf 1 oktober zullen er naast PMD-zakken van 60 liter (1,50 euro voor 12 stuks) 
ook zakken van 90 liter worden aangeboden. Kostprijs hiervan is 4 euro voor een 
rol van 20 stuks.

Mobiele fruitpers
Zin in heerlijk troebel appelsap van eigen kweek? De mobiele 
fruitpers komt opnieuw langs op vrijdag 30 september 2022 op 
de parking aan het Administratief Centrum.  

Inschrijven kan telefonisch (0495 73 36 70) of via de website 
www.mobielefruitpers.be.

Ook dit jaar vliegen we in oktober de deur uit. Tijdens de Week 
van het Bos gaan we op ontdekking in de natuur in Maarkedal. 
Buiten spelen en op avontuur gaan in de natuur maakt ons 
immers gezonder én creatiever. Ga samen met je klasgenoten, 
ouders, vrienden én … onze knotsgekke bosdieren mee op 
pad. Agentschap voor Natuur en Bos zorgt voor een uniek 
educatief pakket voor de lagere school én voor de kleuters. 
Het gemeentebestuur biedt alle klassen een gegidste 
boswandeling aan. Ook voor het gezin of de vriendengroep is 
de Week van het Bos het ideale moment om eropuit te trekken.

Nacht van de Duisternis

Op zaterdagavond 8 oktober 2022 
organiseren VZW Preventie 
Lichthinder, de Vereniging voor 
Sterrenkunde en diverse 
natuurverenigingen opnieuw de 
Nacht van de Duisternis. Deze 
campagne vraagt aandacht voor 
de impact van lichtvervuiling op 
mens en milieu en roepen ze op 
om ’s nachts zo energie-efficiënt 
mogelijk te verlichten. 

Tijdens de Nacht van de 
Duisternis doven steden en 
gemeenten in Vlaanderen            
’s nachts hun openbare 
verlichting. Ook in Maarkedal zal 
de monumentverlichting gedoofd 
worden.
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Rattepoelstraat en omgeving 
In het project ‘Rattepoelstraat en omgeving’ wordt 
momenteel de laatste hand gelegd aan de riolering 
en de huisaansluitingen. De aannemer start 
aansluitend met de aanleg van de rijweg, bermen en 
voetpaden. Op het kruispunt van de Hasselstraat met 
de Rattepoelstraat zal een verkeersplateau aangelegd 
worden om de veiligheid op en rond dit kruispunt te 
verbeteren. 

Kolpaartstraat 
De werken in de Kolpaartstraat zijn halfweg. In de 
Schoolstraat werden in het voorjaar de riolering en 
aansluitend de verharding in betonstraatstenen 
aangelegd. Ook de aanleg van de riolering in fase 1 
van de Kolpaartstraat (vanaf de Hofveldstraat tot aan 
huisnummer 6 van de Kolpaartstraat) is zo goed als 
afgerond. Momenteel is de aannemer bezig met de 
aanleg van de bovenbouw. Wanneer deze volledig is 
afgerond, kan fase 2 aanvatten, tussen nummer 6 en 
het Leideveld.

Erosieproject Tenhole
Mede dankzij de ideale weersomstandigheden van 
afgelopen zomer verloopt het erosieproject op de 
hoek van Tenhole met de Dierikstraat zeer vlot. De 
grootste constructies werden geplaatst en de 
buffergrachten en taluds worden verder aangelegd. 
Als de omstandigheden gunstig blijven zal dit project 
binnenkort opgeleverd worden. 

Update wegenwerken

Open de ruimte in  
de Vlaamse Ardennen
Op woensdag 30 november organiseert Avansa Vlaamse 
Ardennen - Dender het evenement 'Open de ruimte in de 
Vlaamse Ardennen', een boeiende activiteit voor burgers, 
boeren en bestuurders uit de Vlaamse Ardennen. 

Er wordt samen op zoek gegaan naar manieren om in te zetten 
op kwaliteit van het landschap en de leefomgeving in de 
Vlaamse Ardennen. Burgers, boeren en bestuurders van binnen 
en buiten de regio getuigen over hun eigen initiatieven en 
nemen je mee in hun aanpak en ervaringen. Zo zie je de open 
ruimte eens door de bril van een ander. Je gaat gegarandeerd 
vol energie naar huis en met inspiratie hoe jij mee het verschil 
kan maken. Samen geven we vorm aan het landschap van de 
toekomst en zetten we in op een aangename leefomgeving in 
de Vlaamse Ardennen.

ONTMOETING TUSSEN BURGERS, BOEREN EN BESTUURDERS

30 NOVEMBER 2022

'OPEN DE RUIMTE'
IN DE VLAAMSE ARDENNEN

Cc De ververij, Ronse

KOM ONTDEKKEN HOE WE SAMEN INZETTEN 
OP EEN KWALITATIEF LANDSCHAP

Erosieproject Tenhole

Kolpaartstraat
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RUBRIEKOMGEVING

SNEDE B-B’

Jouw idee voor het dorpsplein in Kerkem? 
Het gemeentebestuur Maarkedal ziet 
het dorpspleintje in Kerkem in de  
nabije toekomst liever groener en  
mooier. 

Overeenkomstig het engagement om een 
duurzamer beleid te voeren, zoals vastgelegd in het 
Lokaal Energie- en Klimaatpact, zal bij de heraanleg 
aandacht zijn voor vergroening en ontharding. 

Daarnaast zal de parkeerzone efficiënter ingericht 
worden en krijgt de zwakke weggebruiker een 
centrale plaats. 

Een groener plein, waar buurtbewoners, wandelaars 
en fietsers elkaar ontmoeten, waar tijd is voor 
ontspanning, waar je rustig kan genieten van het 
uitzicht op het kerkje en de landerijen ... 

Binnenkort kunnen wandelaars, fietsers en 
toevallige passanten via een infobord op het plein 
een online bevraging invullen. Maar ook jij als 
inwoner kan jouw idee met ons delen. 
Buurtbewoners zullen later ook een uitnodiging 
ontvangen voor een infomoment. 

Scan de QR code of surf naar  
www.maarkedal.be en deel jouw idee!

Vlaanderen
is open ruimte

Platteland Plus: Vlaanderen en provincie Oost-Vlaanderen investeren in hun platteland.
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VRIJE TIJD

SNEDE B-B’

Geboortebos

Een speciaal plaatsje voor overleden kindjes en sterrenkindjes

Het geboortebos dragen we ook op aan kindjes die na de geboorte of tijdens de zwangerschap overleden zijn. Ook 
dan kan je voor je kindje een boompje planten in het geboortebos of de naam van je kindje laten vermelden op het 
geboortemonument. De gegevens van sterrenkindjes worden niet geregistreerd in onze systemen, maar op de 
kraamkliniek. Ken je iemand die een kindje verloor? Breng ze dan zeker van op de hoogte van dit initiatief, we 
proberen een mooie plek te creëren voor alle kindjes geboren in 2022. Er is een inschrijvingsformulier terug te vinden 
via www.maarkedal.be/geboortebos-inschrijven.

Net zoals dit jaar in februari een plantdag in het geboortebos 
werd georganiseerd, zal er ook in 2023 een plantdag 
plaatsvinden. Deze plantdag gaat door op zaterdag 28 
januari. Ouders kunnen voor hun kindje geboren in 2022 
(met uitzondering van de maanden november en december) 
een boom planten in het geboortebos in de Steenbeek te 
Schorisse. In oktober zullen er brieven worden rondgestuurd 
naar deze ouders. Grootouders zijn uiteraard ook welkom op 
de plantdag. Ook de ouders die vorig jaar nog niet de kans 
kregen om de naam van hun kind op het geboorte- 
monument te laten vermelden, zullen bij deze editie opnieuw 
gecontacteerd worden. 

Werd je mama of papa in 2022? Je kan alvast online inschrijven voor de plantdag  
op 28 januari via www.maarkedal.be/geboortebos-inschrijven. 
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RUBRIEKVRIJE TIJD

Elk jaar in de herfst vindt de Dag van de Trage Weg plaats. Duizenden 
buitenmensen trekken die dag de wegjes en paadjes op. Als 
plattelandsgemeente in het hart van de Vlaamse Ardennen doen we ook in 
Maarkedal mee, dit jaar op zaterdag 15 en zondag 16 oktober. We stippelden 
drie trage wegenwandelingen uit, goed voor 5, 10 of 15 km wandelplezier. Het 
gaat om vrije wandelingen: je kiest zelf wanneer je vertrekt en bepaalt je 
eigen wandeltempo. Starten doe je bij café ‘t Verschil, waar je een kaartje van 
de route(s) kan meenemen. De drie landschapswandelingen hebben – de 
Vlaamse Ardennen waardig – enkele klims en afdalingen in petto. Je wandelt 
langs heel wat trage wegen, tussen landerijen en weides … De routes zijn niet 
bewegwijzerd. Vergeet niet de wandelfolder op te halen in café ‘t Verschil.

 ▷ Vertrek- en eindpunt: café ’t Verschil, Nederholbeekstraat 95.

 ▷ Afstand: 5, 10 of 15 km. 

 ▷ Parcours: verharde en onverharde wegen. 

 ▷ Geen bewegwijzering: haal de wandelroute(s) gratis af in café ‘t 
Verschil op zaterdag 15 en zondag 16 oktober, telkens van 10 tot 19 
uur. 

 ▷ Je kan de routefolder ook downloaden via www.maarkedal.be/
toerisme/wandelen/wandelroutes.

DAAR MAG JE NIET AAN DENKEN

Met deze voorstelling wil de seniorenadviesraad het 
taboe-onderwerp 'nadenken over je nalatenschap en 
het maken van een testament' bespreekbaar maken. 
De eenakter wordt gespeeld door Chris Lomme en 
Simone Milsdochter. Na de voorstelling is er een 
praatcafé waarbij een gratis hapje en drankje wordt 
aangeboden aan de toeschouwers. Ook is er de 
mogelijkheid om vragen over het onderwerp te stellen 
aan de notarieel juristen van Kom op tegen Kanker.

PRAKTISCH
 ▷ Donderdag 27 oktober om 18.30 uur.
 ▷ Polyvalente zaal Werken-Glorieux,  

Glorieuxstraat 7 te Nukerke.
 ▷ Deuren gaan open om 18.30 uur.
 ▷ Toegang is gratis.
 ▷ Vooraf inschrijven tot en met 24 oktober is 

gewenst via  
seniorenadviesraad.maarkedal@telenet.be of 
telefonisch via 055 33 46 52.



YOGA
Kom je lichaam bewust bewegen en je geest diep ontspannen. Yoga zorgt voor eenheid en evenwicht in de interactie tussen 
lichaam, geest en emoties. Je natuurlijke eenvoud, harmonie en stilte herontdekken is het grote geheim van yoga. Alle 
houdingen, ademhalingstechnieken en relaxatie helpen je om die stilte in jezelf te vinden en te ervaren. Yoga is er voor 
iedereen! Jong of oud, lenig of stram. Er is geen ervaring vereist. Voorzie losse kledij en breng een matje of dekentje mee.

PRAKTISCH
 ▷ Zaal Rollekot, vrijetijdscentrum De Maalzaak.

 ▷ Dinsdagavond van 20 tot 21 uur, behalve tijdens de schoolvakanties. 

 ▷ Op voorhand inschrijven via www.maarkedal.be/vrije-tijd/sport/
lessenreeksen/yoga.

 ▷ Kostprijs: 5 euro per les. Aan het einde van de lessenreeks wordt aan 
de hand van het aantal deelgenomen lessen een factuur opgemaakt. 

Sport in de maalzaak

BBB – ZUMBA - HIIT
Er gaan verschillende sportlessen door in vrijetijdscentrum De Maalzaak. 
Elke les kan apart gevolgd worden en staat open voor iedereen, 
toegankelijkheid is de norm. Er is geen ervaring vereist, iedereen is 
welkom! Schrijf je nu in voor deze lessenreeks.

PRAKTISCH
 ▷ Zaal Rollekot, vrijetijdscentrum De Maalzaak.

 ▷ Donderdagavond, behalve tijdens de schoolvakanties.  
 18.30 tot 19.30 uur: BBB 
 19.30 tot 20.30 uur: Zumba 
 20.30 tot 21.30 uur: Tabata (HIIT)

 ▷ Er kan steeds aangesloten worden. Je kan per les inschrijven via 
www.maarkedal.be/vrije-tijd/sport/lessenreeksen.

 ▷ Kostprijs: 7 euro per les. Aan het einde van de reeks wordt aan de 
hand van het aantal deelgenomen sessies een factuur opgemaakt.

13Nieuws uit Maarkedal ◁
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RUBRIEK

STUDIO MINNE
Studio Minne zet zich elke zaterdagochtend actief in voor 
peuter- en kleuterturnen. Kindjes vanaf 2,5 jaar zijn 
welkom in De Maalzaak met ouder, grootouder, broer, 
zus … om er een sportieve voormiddag van te maken.

PRAKTISCH
 ▷ Iedere zaterdagochtend van 11 tot 12 uur.

 ▷ Vrijetijdscentrum De Maalzaak.

 ▷ Info en inschrijven via www.studiominne.be of kyara@studiominne.be

Deze verenigingen vonden al een plekje in De Maalzaak …

SWISSJUMP
Swissjump is een intensieve work-out op meeslepende 
muziek op een kwaliteitsvolle 'Bellicon' mini-trampoline. Met 
Swissjump train je je uithoudingsvermogen, kracht, 
evenwicht en coördinatie. Het stimuleert de vetverbranding 
en activeert het metabolisme. Je zal dus heel wat calorieën 
verbranden met een intensieve Swissjump Training! Vermits 
het Small Group Swissjump Training is, blijven we in een 
gezellige privésfeer, met maximum 10 deelnemers per les. 
Overschrijd je grenzen op dynamische muziek, zweten 
gegarandeerd! 

RECREAN SKIPPERS
De Recrean Skippers organiseren iedere woensdag rope 
skipping lessen in zaal Speelberg. Iedereen geboren in 
2015 of vroeger is welkom. Breng je t-shirt, short, 
sportschoenen en water mee voor een geslaagde les. 

PRAKTISCH
 ▷ Maandag van 18.30 tot 19.30 uur, van 19.30 tot 

20.30 uur en woensdag van 19 tot 20 uur.

 ▷ Info en inschrijven via www.personaltrainingamelie.be.

 ▷ ameliedebacker@icloud.com | 0479 74 02 03

PRAKTISCH
 ▷ Iedere woensdagavond van 17.30 tot 19 uur.

 ▷ Zaal Speelberg in vrijetijdscentrum De Maalzaak.

 ▷ Info en inschrijven via www.recreanskippers.be  
of info@recreanskippers.be. 

 ▷ Inschrijven kan tot en met 30 september.

Wil je ook graag met je sport-, jeugd- of cultuurvereniging of als particulier een zaal huren voor je activiteit in 
het vrijetijdscentrum De Maalzaak? Dat kan! De voorwaarden en gebruikerstarieven vind je terug via  
www.maarkedal.be/vrije-tijd/de-maalzaak/een-zaal-de-maalzaak-reserveren.

Een zaal in De Maalzaak reserveren

VRIJE TIJD
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Scholenveldloop
Op donderdag 22 september nemen de leerlingen van de Maarkedalse scholen deel aan de twintigste editie van de 
scholenveldloop. Wie graag komt supporteren voor zoon- of dochterlief of voor de kleinkinderen, is hartelijk welkom. De 
veldloop wordt gelopen op het grasveld aan het vrijetijdscentrum De Maalzaak. We proberen deze uurregeling aan te houden. 

Leeshoekje in De Maalzaak

Volg jij muziek, woord, beeld of sport in vrijetijdscentrum De Maalzaak? Dan kan je 
nu in afwachting van de start van jouw activiteit boekjes lezen in de gezellige 
leeshoek! De bibliotheek voorziet een kast met strips, boeken en tijdschriften die in 
De Maalzaak gelezen kunnen worden. Deze leeshoek bevindt zich in de hal 
beneden. 

Voor ouders die graag wachten op hun kind tijdens een activiteit wordt op 
woensdagnamiddag de zaal Gouddruppel opengezet waar er tijdschriften kunnen 
gelezen worden.

UUR WIE

9.20 uur 6de leerjaar

10 uur 5de leerjaar

11 uur 4de leerjaar

11.45 uur 3de leerjaar

13.15 uur 2de leerjaar

14 uur 1ste leerjaar
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RUBRIEK

JUNIOR TECHNIEKACADEMIE

De techniekacademie voor jonge wetenschappers en  
techneuten gaat opnieuw door. 

Zit je in het derde of vierde leerjaar? Vind je het ook fijn om zelf 
dingen te ontwerpen en creatief aan de slag te gaan? Tijdens de 
Junior Techniekacademie kan je tijdens 8 leuke en leerrijke 
workshops aan STEM doen!

In groep maak je tijdens 8 workshops onder begeleiding van 
twee techniekcoaches 4 boeiende STEM- projecten: je ontwerpt 
een onderlegger uit hout, een LED-toverstaf, bouwt en 
onderzoekt projecten in LEGO, zaagt en boort een brug én je 
mag robot Milo programmeren zodat hij verschillende 
opdrachten kan uitvoeren. 

PRAKTISCH
 ▷ Vrijetijdscentrum De Maalzaak.
 ▷ Elke dinsdagavond vanaf 11 oktober van 16.30 tot 18 uur, 

behalve tijdens de schoolvakanties. 
 ▷ Deelnameprijs: 65 euro, materiaal en verzekering 

inbegrepen.
 ▷ Inschrijven via www.techniekacademie-maarkedal.be. 

www.maarkedal.be/vrije-tijd/activiteiten-jeugd
vrijetijd@maarkedal.be | 055 33 46 52

Kunstendag voor kinderen

Op zondag 20 november doet Maarkedal opnieuw mee aan Kunstendag voor Kinderen. Op die dag kunnen kinderen (van heel 
jong tot iets ouder) een hele dag kunst beleven. We maken er een Kinderkunstenfeest van in vrijetijdscentrum De Maalzaak! 

Tussen 14 en 17 uur zullen er in de verschillende zalen allerlei workshops te beleven zijn. Van knutselen en tekenen tot dans en 
muziek, voor ieder wat wils. Er zal eveneens een drankje en versnapering te nuttigen zijn. 

Meer informatie volgt later op www.maarkedal.be/vrije-tijd/activiteiten-jeugd. 

VRIJE TIJD

kunstendagvoorkinderen.be
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Kandidaturen indienen voor sportbelofte en sportfiguur
Maarkedal zoekt kandidaten sportfiguur en sportbelofte 

Door de coronaperiode lag het sporten even stil, maar dat wil niet zeggen dat we de trofee voor 
sportfiguur en sportbelofte zomaar laten voorbijgaan. Om deze periode in te halen worden de 
winnaars gekozen op basis van de prestaties van de voorbije twee kalenderjaren. Dus prestaties 
tussen 1 januari 2020 en 31 december 2022 komen in aanmerking. Zowel individuele sporters als 
sporters in clubverband kunnen de trofeeën  binnenrijven. De sportfiguur en sportbelofte moeten 
vanzelfsprekend een inwoner van Maarkedal zijn. De belofte mag de leeftijd van 21 jaar nog niet bereikt 
hebben op 31 december 2022. De kandidaturen moeten uiterlijk 1 november ingediend worden bij de dienst 
Vrije Tijd. De aanvraag formulieren zijn te vinden op www.maarkedal.be/vrije-tijd/sport of te verkrijgen bij de 
dienst Vrije Tijd.

Deze trofeeën worden uitgereikt op het sportgala. Meer informatie over het sportgala volgt via de  
Facebookpagina en www.maarkedal.be/vrije-tijd/sport.

Financiële ondersteuning van jeugd- en sportverenigingen
Subsidies voor jeugd- en sportverenigingen 
De jeugd- en sportverenigingen worden eraan 
herinnerd dat zij uiterlijk op 30 september hun 
jaarlijks subsidiedossier moeten indienen. Ze 
hebben daartoe elk de nodige aanvraagformulieren 
ontvangen. Verenigingen die nog niet erkend zijn en 
zich afvragen of ze in aanmerking komen voor 
subsidies, kunnen contact opnemen met de dienst 
Vrije Tijd. 

Kadervormingssubsidies: terugbetaling animator-
cursussen in het jeugdwerk 
Jongeren die actief zijn bij een erkende 
Maarkedalse jeugdvereniging of de 
Maarkedalse speelpleinwerking en die 
in het afgelopen werkjaar  
(1 september 2021 tot en met  
31 augustus 2022) een 
animatorcursus gevolgd hebben, 
kunnen een aanvraag indienen 
om deze cursus (gedeeltelijk) 
terugbetaald te krijgen. Enkel 
cursussen die leiden tot het diploma 
(hoofd)animator in het jeugdwerk (of 
gelijkwaardige cursus) komen hiervoor in 
aanmerking. Elke jongere kan slechts eenmaal voor 
een gelijkaardige cursus een aanvraag indienen. 
Aanvraagformulieren zijn te verkrijgen via  
www.maarkedal.be/vrije-tijd/subsidies of via de 
dienst Vrije Tijd. De aanvragen moeten ingediend 
worden voor 30 september. 

Terugbetaling van inschrijfgelden voor  
sportactiviteiten
Inwoners van Maarkedal (en personen te hunnen 
laste) die genieten van een verhoogde 
tegemoetkoming van het ziekenfonds hebben recht 
op terugbetaling van hun sportactiviteiten.

Welk bedrag kan terugbetaald worden? 
Er kan tot maximaal 75% van de totale 
inschrijvingsprijs (na aftrek van de voorziene 
terugbetalingsmogelijkheden bij de mutualiteit van 
de rechthebbende) van de ingebrachte activiteit 
terugbetaald worden. Per gezinslid wordt op 
jaarbasis maximaal 80 euro terugbetaald. 

Hoe aanvragen? 
Je kan de terugbetaling online aanvragen 
via www.maarkedal.be/vrije-tijd/
subsidies. Aanvraagformulieren zijn ook 

te verkrijgen bij de dienst Vrije Tijd. De 
aanvragen moeten ingediend worden voor  

1 december 2022.

Welke activiteiten komen in aanmerking
voor terugbetaling? 

 ▷ lidgeld van een sportvereniging 
 ▷ deelname aan sportkampen 
 ▷ deelname aan een éénmalige sportactiviteit
 ▷ fitnessabonnement of initiatiereeks

 vrijetijd@maarkedal.be | 055 33 46 52
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Jan De Wilde

Hèhè! Wat een Jan!

Jan is een kleinkunsticoon. Meer 
dan vijftig jaar 
muziekgeschiedenis in één leven. 
Zijne Aaigemse Hoogheid is een 
overlever van de eerste generatie 
Vlaamse kleinkunstzangers en 
trekt nog volle zalen alsof het 
niks is. Dat is het wel natuurlijk. 
Hij koestert wie hij was en is, hij 
schreef liederen die tot onze 
culturele ziel behoren - 'Hèhè', 
'Een vrolijk lentelied', 'Joke' - en 
hij gaf voor eeuwig een ziel aan 
klassiekers als 'De fanfare van 
honger en dorst' en 'Eerste 
sneeuw'.

Live blijft Jan De Wilde … euh, 
vooral Jan De Wilde. Witgallig, 
zilvergrijs, met eigenwijze humor 
als ambacht en met liedjes die 
heerlijke verhaal-miniatuurtjes 
zijn, muzikaal ijzersterk 
afgewerkt.

De Hèhè-tour is Jans manier om 
dankjewel te zeggen aan publiek, 
media en organisatoren, omdat 
hij zijn lange leven kon bouwen 
op liedjes schrijven, zingen en 
spelen.

PRAKTISCH
 ▷ Zaterdag 22 oktober 2022 in GC het Marca. 
 ▷ De deuren gaan open om 19.30 uur,  

optreden start om 20 uur.
 ▷ Tickets kosten 20 euro.

GC het Marca, Maarkeweg 65 A. Tickets te verkrijgen
via www.maarkedal.be/vrije-tijd/het-marca, 
aan het onthaal van het Administratief Centrum 
of in de bibliotheek.
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Marca Boutique - Mooneye

Op vrijdag 18 november vergezelt Mooneye ons voor een 
nieuwe editie van Marca Boutique. Een concert zoals je het 
niet veel ziet in het Marca, waarbij stoelen aan de kant 
worden geschoven en dansen mogelijk is. 

Wanneer de luisteraars van Studio Brussel Mooneye begin 
2019 uitroepen tot één van de laureaten van De Nieuwe 
Lichting, is het meteen duidelijk dat de band rond Michiel 
Libberecht alles in zich heeft om een grote indieband te 
worden. De voorbije jaren werkten zij aan hun debuutplaat 
die zeer goed werd ontvangen. Hun singles staan 
wekenlang in de Afrekening op Studio Brussel. 

Met Pauwel als voorprogramma is de avond compleet. Zijn 
typerend breekbaar stemgeluid en zijn groot talent voor 
kleine liedjes leveren hem een groeiende cult following op, 
en sinds zijn debuut E.P. op Unday Records vorig jaar lijken 
steeds meer mensen de weg te vinden naar zijn indiefolk.

Bas Birker
In blijde verachting

Bas Birker is best sympathiek. Voor een Hollander. Maar schijn bedriegt. 
Diep vanbinnen zit een dik drammerig Duitsertje met een voorliefde voor 
orde, stiptheid en bovenal zichzelf. Noem het arrogant, noem het 
egocentrisch, maar zelfkennis is het begin van alle wijsheid.

‘In blijde verachting’ is een reisverslag van de zoektocht naar Bassies 
diepste binnenste. Een roadtrip langs ziekenhuizen, doodsangsten en 
onhebbelijkheden, om uiteindelijk de schoonheid te vinden in een grote 
berg lelijkheid. Een beetje zoals België, maar dan minder verdeeld.

Birker twijfelt, worstelt en beslist. Zo kan hij in de tweede helft van zijn 
leven, met opgeheven hoofd en redelijke rechte rug, in ieder geval 
zichzelf onder ogen komen. Maar niet voordat hij jou eens recht heeft 
aangekeken. Want misschien is met Bas een hele hoop mis, met de rest 
van jullie is het sowieso veel erger gesteld.

PRAKTISCH
 ▷ Vrijdag 18 november 2022 in GC het Marca. 
 ▷ De deuren gaan open om 19.30 uur, het eerste concert start om 20 uur. 
 ▷ Tickets kosten 15 euro of 12 euro voor -26-jarigen.

PRAKTISCH
 ▷ Donderdag 24 november 2022 in GC het Marca.
 ▷ Deuren openen om 19.30 uur, voorstelling start om 20 uur. 
 ▷ Tickets kosten 15 euro.
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RUBRIEK

Merci Satie! (7+)
Muzikale vertelvoorstelling van Hilde Rogge en Zeal Ensemble

Hilde Rogge presenteert samen met Zeal Ensemble en Frank Cools 
de muzikale vertelvoorstelling 'Merci Satie' over het leven van deze 
bijzondere Franse componist. Een familieconcert voor kinderen 
vanaf 7 jaar, ouders en grootouders. 

Meneer Satie. Erik eigenlijk. Erik Satie.
Een vreemde meneer, toch wel. 
Praat tegen de toetsen van zijn piano. 
Verzamelt paraplu’s en geeft die ook allemaal een naam. 
Schrijft brieven naar zichzelf. Alleen naar zichzelf.
Geef toe.
Maar wat een genie! 
Wat maakte hij prachtige muziek!
Merci daarvoor, Erik.
Merci Satie.

Rosario

Op zondag 25 september organiseert 
het orgelcomité van Destelbergen 
het concert De Bachdynastie in GC 
Het Marca. Op het programma staan 
de voorouders van Bach. Uitvoerders 
zijn Frank Heye, Orgel & het 
Rosarioconsort o.l.v. Frederik 
Meireson.

PRAKTISCH
 ▷ Zondag 4 december 2022 in GC het Marca.
 ▷ De deuren gaan open om 13.30 uur, de voorstelling start om 14 uur.
 ▷ Tickets kosten 6 euro voor 7- tot 16-jarigen, 12 euro voor +16-jarigen.

PRAKTISCH
 ▷ Zondag 25 september om 15 uur. 
 ▷ Toegangsprijs is 10 euro, onder de 

12 jaar gratis.
 ▷ Info en reservering via  

frank.heye@telenet.be of  
0495 82 22 31. 

 ▷ Meer informatie op  
www.orgelcomitedestelbergen.be. 
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Webbeding

Voor de leerlingen van de 2e en 3e kleuterklas van alle 
Maarkedalse scholen.

Een samenwerking tussen acteur Wim Van de Velde, 
grafisch kunstenaar Pieter De Decker en 
poppenmaakster Lutgart Bonnaerens, die samen 
zorgen voor een uniek weefsel van beeld en beleving. 

Ze vertellen het verhaal van een spin op zoek naar 
vriendschap. Spinnen knopen schitterende webben, 
maar raken soms in de knoop met zichzelf. Spinnen 
zien er niet aantrekkelijk uit, maar trekken wel de 
tofste vrienden aan. Spinnen weten die te strikken in 
hun web, een web van dromen en avontuur.

Boer Dandy en de Tiktokheks
Voor de leerlingen van het 1e en 2e leerjaar van alle 
Maarkedalse scholen.

Boer Dandy en de Tiktokheks is een spannende en 
grappige voorstelling over onzekerheid, internet, liefde 
en anders zijn. 

Boer Dandy is zijn vrolijke, dichterlijke zelf. Het leven 
op de boerderij gaat z’n gangetje. De vogels fluiten, de 
groenten groeien, het gras is groen en de bloemen 
bloeien. Maar is het geen stilte voor de storm? Schuilt 
er geen groot onheil in deze schijnbaar idyllische 
wereld? Wat veroorzaakt dat gerommel in zijn buik? 
Hoe komt die kom lekkere soep opeens op tafel, heeft 
zijn huisgenote Kip die wel gemaakt? Over Kip 
gesproken: waarom is zij zo neerslachtig de laatste 
tijd? Waarom zit ze de hele tijd achter haar computer; 
is ze misschien verslaafd aan het internet? Hoe moet 
hij daarop reageren? En wat te denken van die 
TikToktrend? Heeft de boer hier ooit al van gehoord? 
Kip draagt een groot geheim met zich mee, maar durft 
ze de boer in vertrouwen te nemen? En dan is er ook 
nog die mysterieuze figuur die op het erf rondsluipt. 
Kan Boer Dandy het hoofd koel houden?

PRAKTISCH
 ▷ Dinsdag 18 oktober.
 ▷ Info via de scholen. 

PRAKTISCH
 ▷ Dinsdag 15 november. 
 ▷ Info via de scholen. 
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De Leesclub 
Op dinsdag 20 september komt de Leesclub samen voor de 
bespreking van het boek 'Wij zijn met vijf’ van de Noorse 
schrijver Matias Faldbakken.

Op een kaal stuk land in Noorwegen wonen Tormod Blystad, zijn vrouw 
Siv en hun twee kinderen. Als Snusken, de nieuwe familiehond, sterft, 
laat ze een vacuüm achter dat moet worden gevuld. Op een avond mengt 
Tormod in zijn garage rode klei en kunstmest. Zonder dat hij het weet, 
veroorzaken zijn inspanningen sterke krachten waarvan hij de reikwijdte 
niet kon overzien …

Lees je graag? Heb je een passie voor literatuur? En wil je ook 
eens weten wat anderen vonden van dat boek? Vraag je 
exemplaar aan de balie. De Leesclub komt 4 keer per jaar samen. 
 
Deze activiteit is gratis.

Verwendag in de bibliotheek

Op vrijdag 14 oktober zetten we de deuren van de 
bibliotheek opnieuw wagenwijd open om jullie te 
ontvangen op de jaarlijkse verwendag. Kom 
snuisteren in ons ruim aanbod van afgevoerde 
boeken, die we verkopen aan 0,50 euro per stuk. 

Om het extra feestelijk te maken, bieden we een 
glaasje en een hapje aan. Je bibliotheekbezoek was 
nog nooit zo sfeervol!

PRAKTISCH
 ▷ dinsdag 20 september om 20 uur
 ▷ leeszaal van de bibliotheek, Administratief Centrum
 ▷ volgende afspraak op 6 december

PRAKTISCH
 ▷ vrijdag 14 oktober van 15 tot 19 uur
 ▷ bibliotheek, Administratief Centrum

BIBLIOTHEEK
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Voorleesweek

Tijdens de voorleesweek zetten we het belang en het plezier van voorlezen in de kijker! De bibliotheek ontvangt Inge 
Umans voor een voormiddag interactief voorlezen. Kinderen en hun ouders zijn welkom op zaterdag 19 november tussen 
9.30 en 11.30 uur in de knusse kinderhoek.

De Schrijfwijzen 2022      

Heeft de Nederlandse spelling geen geheimen voor jou? 
Weet jij zonder aarzelen waar een koppelteken of trema 
hoort? Of heb je gewoon zin in een ludieke avond, samen 
met andere taalliefhebbers? Doe dan zeker mee aan deze 
spannende uitdaging!

Deze avond wordt georganiseerd door Bibliotheken 
Vlaamse Ardennen.

PRAKTISCH
 ▷ zaterdag 19 november van 9.30 tot 11.30 uur
 ▷ bibliotheek, Administratief Centrum
 ▷ gratis toegang
 ▷ inschrijven niet verplicht

PRAKTISCH
 ▷ vrijdag 7 oktober om 19.30 uur
 ▷ dictee start stipt om 20 uur
 ▷ De BrandWoeker, Woeker 7 Oudenaarde
 ▷ gratis toegang
 ▷ inschrijven via bibliotheek@maarkedal.be

Lezing van Nele Colle - auteur en opruimcoach

PRAKTISCH
 ▷ donderdag 8 december om 20 uur
 ▷ vrijetijdscentrum De Maalzaak- zaal Vliergote
 ▷ gratis toegang
 ▷ inschrijven via bibliotheek@maarkedal.be

NEE ZEGGEN: WAAROM HET ZO BELANGRIJK, MAAR OOK ZO MOEILIJK IS!

Nee zeggen, keuzes maken en 
grenzen stellen, het is zo belangrijk. 
En toch zeggen we dan toch weer ja. 
Nele trok op onderzoek uit en 
leerde waarom het toch zo moeilijk 
is om die nee te zeggen. En wat je 
dan wel kan doen. Geen pleidooi 
voor een egoïstisch leven of opstand 
tegen je baas, maar een interactieve 
lezing vol motivatie en tips voor een 
rijker en gelukkiger leven. 
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Vyncke Claire dochter van Vyncke Guillaume en Hallaert Hélouise

Oosterbos Florimon zoon van Oosterbos Stef en De Ruyck Lisa

Bothuyne Nette Carla Brechtje Marthe dochter van Bothuyne Jens en De Wolf Charlotte

Couliez Elesta dochter van Couliez Kevin en Deriemaeker Anne-Fleur

Heuvick Ralf Stijn Sander zoon van Heuvick Dimitri en Erregat Cindy

Delmaire Victor Stephanie Stefaan zoon van Delmaire Dimitri en Van Malleghem Charlotte

 Geboorten

Vanhoeyveld Luc en Casteleyn Jolly
Depoortere Michaël en De Rycke Sarina
Goessens Hein en Gheysens Nadia
De vos Jasper en Hansart Lore
Storm Clint en Emily Baert

Van Wiele Tim en Poelman Anissa
Opsomer Peter en De Vos Christel
Vanden Haute Bart en Delabie Eveline
Bekaert Hannes en Spanhove Valentien

 Huwelijken

Commere José Georges Jules

De Riemaeker Ginette Maria Germaine

De Smet Christiane

De Smet Fernand Paul Gabriël

Deweze Godelieve Marie Thérèse

Hardies Valya Tina Valentina

Jeunen Daniël Josephus Helena

Ockerman Régi Raphaël Joseph

Roos Frans Albert

Schamp Georgine Marie Victorine

Vandenhecke Jenny Octavie Georgette

Van Der Stede Martha Emilie

Vandewoestyne Maria Magdalena Julianna

Van Malleghem Marie Rosalie Orpha

 Overlijdens

MENSEN VAN BIJ ONS 

Afscheid van Bert(je) 
De Roose
Het overlijden van Bert overviel ons, op 
zijn zachtst gezegd. Bertje was dan wel al 
even niet meer op de werkvloer aanwezig, 
maar definitief afscheid nemen … het viel 
moeilijk te geloven. We kenden Bert als 
een aimabele, hulpvaardige en rustige 
collega. Hij was er zich van bewust dat niet 
elke opdracht voor hem was weggelegd, 
maar hij maakte er een punt van om te 
doen wat hij kon.

Vooral het groenonderhoud van het openbaar domein en het maaien 
van de terreinen nam Bert ter harte.
Eind 2020 vertrouwde Bert ons toe dat hij fysiek niet meer in staat was 
om zijn groenwerk uit te voeren. Zijn lichaam speelde hem te veel 
parten.

Het viel Bert zwaar dat hij niet meer kon werken en dat hij zijn collega’s 
in de steek moest laten, want zo ervoer hij het.
Wij dragen Bert verder in ons hart. Het ga je goed Bert!

Nieuw in dienst

Arthur De Merlier, dienst Vrije Tijd
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Met pensioen

Op 30 juni ging Carine Van De Mergel 
met pensioen. Carine stond in De 
Kleine Reus sinds 1996 in voor opvang 
en toezicht ’s ochtends,  
’s middags en ’s avonds. We wensen 
Carine het allerbeste!

DIAMANTEN BRUILOFT

Paula Vander Mynsbrugge en Laurent Deweer

DIAMANTEN BRUILOFT

Mariette Van Nieuwenhuyze en Marcel Verhellen

GOUDEN BRUILOFT

Maria Laemont en Elien Decatelle

DIAMANTEN BRUILOFT
Godelieve De Keukeleire en Marc Erregat

GOUDEN BRUILOFT

Annie De Keyser en Antoine De Meulemeester

DIAMANTEN BRUILOFT

Bernice Schiettecatte en Roger Lodens

GOUDEN BRUILOFT

Annie Antrop en Peter Thienpont

DIAMANTEN BRUILOFT

Monique Truyen en Marc Thienpont

GOUDEN BRUILOFT

Linda Delmaire en Eric Vandamme

Jubilarissen

Ontvangst Schutters Nukerke 

De schuttersvereniging Sint-Sebastiaan Nukerke is nog één van de acht 
schuttersmaatschappijen van het Koninklijk Schuttersverbond Zuid-
Vlaanderen. Bij de keizersschieting van 2018 en 2019 had de Sint-
Sebastiaansvereniging de keizer, waardoor zij de keizersschieting van 
2022 (na twee jaar pauze door corona) organiseerden en ontvangen 
werden door het gemeentebestuur. De traditie van de keizersschieting van 
het verbond van Zuid-Vlaanderen bestaat al sedert 1947.
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Boerenpraatje

Neospora, een vaak voorkomende aandoening bij runderen
Neospora caninum is een parasiet die op veel 
melkveebedrijven voorkomt. Deze parasiet kent 
verschillende eind- en tussengastheren. De 
eindgastheer is een hond, deze kan zich besmetten 
wanneer hij besmet weefsel (nageboorte, kadaver, 
rauw vlees) opneemt.

De parasiet ontwikkelt zich in de eindgastheer 
gedurende een tiental dagen, waarna gedurende drie 
à vier weken besmettelijke eitjes (oöcysten) met de 
uitwerpselen worden uitgescheiden. Deze eitjes 
kunnen door een tussengastheer, bijvoorbeeld het 
rund, via het voeder of het drinkwater worden 
opgenomen, waardoor het dier besmet raakt 
(horizontale overdracht).

Een besmette koe kan tijdens de dracht ook haar kalf 
besmetten (verticale overdracht). Dit is de 
belangrijkste besmettingsroute: tot tachtig procent 
van de kalveren geboren uit besmette koeien is ook 
besmet. Besmette runderen hebben bovendien een 
sterk verhoogde kans op abortus. Bij een hoge 
besmettingsgraad kunnen de kosten voor een 
melkveebedrijf al gauw heel hoog oplopen.

Voor Neospora bestaat er geen behandeling waardoor 
de bestrijding is gebaseerd op preventie. Contact van 
vee met honden moet worden vermeden om zo de 
besmetting van gezonde koeien en kalveren te 
voorkomen. Honden mogen geen toegang hebben tot 
de roosters en de afkalfplaats. De besmettelijke 
Neospora-eitjes in hondenuitwerpselen kunnen tot 
een jaar lang overleven. Let dus op dat je hond nooit 
losloopt in een koeienweide. 

In eigen streek
Als klein lokaal korps is onze landelijke 
omgeving één van onze grootste troeven. 
Geen drukke stad maar een uitgestrekte 
landelijke streek waar geen twee dagen 
dezelfde zijn. Variatie troef!
 
Familiale sfeer
We hechten veel belang aan een goede 
onderlinge sfeer met hechte banden. Een 
evenwichtige work-life balans is van groot 
belang.
 
Teamwork en collegialiteit
Wederzijds respect en oprechte 
collegialiteit, daar staan we voor. Samen 
zijn we (h)echte collega’s die samen 
resultaten boeken maar die elkaar ook 
steunen in moeilijke momenten.
 

Gevarieerd werkaanbod
We zorgen voor een goede ondersteuning 
van onze medewerkers, dit van de eerste 
stappen op het terrein tot eventuele 
bevorderingsprocedures.
 
Doorgroeimogelijkheden
Er is een uitgebreid aanbod aan 
opleidingen. Bij ons kan je ‘proeven’ van 
de verschillende basisfunctionaliteiten. 
We hebben aandacht voor ieders wensen 
en talenten.

POLITIE

Politiezone Brakel-Horebeke-Maarkedal-Zwalm werft aan
Waarom een job bij de lokale politie kiezen?
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TERUGBLIK

Schatten van Vlieg 
Deze zomer was er een geurende zoektocht in Schorisse. 
De warme temperaturen hielden de schattenzoekers 
gelukkig niet tegen. 

Fietskamp ‘Vive le vélo’ 
De voorlaatste week van augustus werden de 
straten van Maarkedal het parcours voor onze 
topwielrenners in spe. Met dank aan de 
vrijwilligers voor het uitstippelen en begeleiden 
van de routes.

Paardenommegang

De traditie van de paardenommegangen in elke 

Maarkedalse deelgemeente is nog lang niet 

vervlogen. Trots trokken de ruiterverenigingen erop 

uit in Maarke-Kerkem, Etikhove, Nukerke en 

Schorisse. 

Speelpleinwerking
Deze zomer beleefden de kinderen op het speelplein tal van avonturen. De kinderen begaven zich in sprookjes, in een onderwaterwereld en maakten er een beestenboel van. Dit allemaal dankzij de inzet van onze fantastische ploeg speelpleinmonitoren! 

Baloise Belgium Tour Op 15 juni kwam de eerste etapperit van de 
Baloise Belgium Tour voor het tweede jaar op 
rij aan in Louise-Marie. 

11 juliviering 

De Vlaamse feestdag werd in Maarkedal opnieuw gevierd met een 

avondmarkt op het Etikhoveplein. Acrobatie, vuur, gezellige 

kraampjes en lekker eten en drinken maakten er een geslaagde 

avond van.
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SEPTEMBER

 
 19  Rots en Water | Weerbaarheidstraining  
 voor kinderen en jongeren
  Maandag 19 september tot en met  
         maandag 21 november

Vrijetijdscentrum De Maalzaak 
Praktijk De Bolderkar

info@praktijkdebolderkar.com | 0479 43 46 88

 25  Klameerwandeling te Schorisse 
 Zondag 25 september om 14.30 uur

 Vrije Basisschool De Wante Herzele

 lucbackaert@msn.com | 0495 85 18 70 
 www.natuurpunt.be/agenda

     

 25  De Bachdynastie 
 Zondag 25 september van 15 tot 16.30 uur

 GC het Marca 
 info@rosarioconsort.be

OKTOBER

 07  De Schrijfwijzen 2022
 Vrijdag 7 oktober 

 Bibliotheken Vlaamse Ardennen 
 De BrandWoeker, Woeker 7 Oudenaarde

 bibliotheek@maarkedal.be | 055 33 46 55

 07  Forum over schaduw & licht – over ouder  
 worden en ouderdom
 Vrijdag 7 oktober van 19.30 tot 22 uur

 De Maarkeerders

 www.demaarkeerders.org/projecten

 08  Initiatie patchwork met de naaimachine
  Zaterdag 8 oktober van 10 tot 16 uur

 Huiskameratelier Rivendel 
 Ekokrea

 g.achtergaele@telenet.be | 0486 21 69 22

 14  Verwendag in de bibliotheek
  Vrijdag 14 oktober van 15 tot 19 uur 
 Bibliotheek, Administratief Centrum

 bibliotheek@maarkedal.be | 055 33 46 55 
 www.maarkedal.bibliotheek.be

 15  Boswandeling in het hart van de  
 Vlaamse Ardennen
 Zaterdag 15 oktober om 14 uur

 Schorisse

 gilbert.vanhoecke@skynet.be | 0477 42 58 55

 15  Dag van de Trage Weg in Maarkedal

 16  Zaterdag 15 en zondag 16 oktober  
 telkens van 10 tot 19 uur

Café 'T Verschil
Gemeentebestuur Maarkedal
vrijetijd@maarkedal.be | 055 33 46 52 
www.maarkedal.be/toerisme/wandelen/wandelrou-
tes

 22  Open textielatelier
 Zaterdag 22 oktober van 14 tot 17 uur

Huiskameratelier Rivendel
Ekokrea
g.achtergaele@telenet.be | 0486 21 69 22

     

 22  Jan De Wilde – Hèhè! Wat een Jan!
 Zaterdag 22 oktober van 20 tot 22 uur

 GC het Marca 
 Gemeentebestuur Maarkedal 
 vrijetijd@maarkedal.be | 055 33 46 52 
 www.maarkedal.be/vrije-tijd/het-marca/ 
 activiteitenkalender-het-marca
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 31  Science Kriktion kriebelkamp
 Maandag 31 oktober tot en met vrijdag  
 4 november telkens van 9 tot 16.30 uur 
 De Talentboog

 Creafant vzw
 www.kriebelkampen.com
 info@creafant.be | 055 60 36 90

NOVEMBER

 04  11.11.11 Gastentafels & wandeling      
        Vrijdag 4 november tot en met  
 zondag 11 december

De Maarkeerders
www.demaarkeerders.org/projecten

 12  Kerstquilt met applicatie en patchwork
 Zaterdag 12 november van 10 tot 16 uur

 Huiskameratelier Rivendel

 Ekokrea 
 g.achtergaele@telenet.be | 0486 21 69 22  

     

 18  Marca Boutique - Mooneye
 Vrijdag 18 november van 20 tot 23 uur

GC het Marca
Gemeentebestuur Maarkedal
vrijetijd@maarkedal.be | 055 33 46 52
www.maarkedal.be/vrije-tijd/het-marca/activiteiten-
kalender-het-marca

 
 20  Kinderkunstenfeest in De Maalzaak
 Zondag 20 november van 14 tot 17 uur

 Vrijetijdscentrum De Maalzaak

 Gemeentebestuur Maarkedal 

 vrijetijd@maarkedal.be | 055 33 46 52  

     

 24  Bas Birker – In blijde verachting
 Donderdag 24 november van 20 tot 22 uur

GC het Marca

Gemeentebestuur Maarkedal 
vrijetijd@maarkedal.be | 055 33 46 52 
www.maarkedal.be/vrije-tijd/het-marca/activiteiten-
kalender-het-marca

DECEMBER

 02  Verbindend kerstverhaal
 Vrijdag 2 december van 20 tot 23 uu

 Nog te bepalen locatie in Maarkedal

 De Maarkeerders
 www.demaarkeerders.org/projecten

     

 04  Merci Satie! – Hilde Rogge  
 en Zeal Ensemble
 Zondag 4 december van 14 tot 16 uur

 GC het Marca

 Gemeentebestuur Maarkedal
 vrijetijd@maarkedal.be | 055 33 46 52
 www.maarkedal.be/vrije-tijd/het-marca/ 
 activiteitenkalender-het-marca

 08  Lezing Nele Colle – auteur en opruimcoach
 Donderdag 8 december om 20 uur 
 Vrijetijdscentrum De Maalzaak – zaal Vliergote
 Gemeentebestuur Maarkedal
 bibliotheek@maarkedal.be | 055 33 46 55

     

 24  1ste N-VA Maarkedal Quiz
 Zaterdag 17 december

 GC het Marca 
 N-va Maarkedal

 23  Schuuse Tuupe Kerstmarkt
 Vrijdag 23 december

Sint-Pieterskerk Schorisse
Wij Heeren van Schoorisse

Wil je zelf of met je vereniging een optreden, 
concert of voordracht organiseren in het 
Marca? Dat kan!  
www.maarkedalmoetjebeleven.be/het-marca of bij 
de dienst Vrije Tijd.



#maarkedalmoetjebeleven

Maarkedal leeft, ook op sociale media. 
Een selectie van leuke foto’s en momenten op Instagram.
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SOCIALE MEDIA

@muriellangie

@jmlaemont

@troncquo

@klara_de_coker

@charlottevnst @johan.deridder

@pompidoe1

@lievenlens@juliesnoeck
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ADMINISTRATIEF CENTRUM

Nederholbeekstraat 1,  055 33 46 40
info@maarkedal.be

 ӽ enkel na afspraak: www.maarkedal.be/afspraken

Gesloten op dinsdag 1 november, woensdag 2 november, 
vrijdag 11 november en dinsdag 15 november.

BIBLIOTHEEK

Nederholbeekstraat 1, 055 33 46 47
bibliotheek@maarkedal.be

 ӽ dinsdag: 16 tot 19 uur 
 ӽ woensdag: 13 tot 17 uur 
 ӽ vrijdag: 14 tot 19 uur 
 ӽ zaterdag: 10 tot 12 uur

Gesloten op dinsdag 1 november, woensdag 2 november, 
vrijdag 11 november en dinsdag 15 november.

OCMW

Nederholbeekstraat 1, 055 33 46 67, 055 33 46 68
socialedienst@ocmwmaarkedal.be

 ӹ SOCIALE DIENST
 ӽ enkel na afspraak: www.maarkedal.be/afspraken

Gesloten op dinsdag 1 november, woensdag 2 november, 
vrijdag 11 november en dinsdag 15 november.

RECYCLAGEPARK

Stationsberg 

 ӹ PARTICULIEREN
 ӽ enkel na afspraak: www.maarkedal.be/afspraken  

of 055 33 46 40 
 
tot eind september
 ӽ dinsdag: 16 tot 19 uur
 ӽ woensdag: 12.30 tot 18 uur
 ӽ vrijdag: 12.30 tot 17 uur
 ӽ zaterdag: 9 tot 12 uur en 13 tot 16 uur 

 
vanaf oktober
 ӽ woensdag: 12.30 tot 17 uur
 ӽ vrijdag: 12.30 tot 17 uur
 ӽ zaterdag: 9 tot 12 uur en 13 tot 16 uur

 ӹ ZELFSTANDIGEN EN KMO’S
 ӽ zonder afspraak
 ӽ eerste donderdag van de maand: 12.30 tot 16 uur

Gesloten op woensdag 2 november en  
vrijdag 11 november.

POLITIE

Nederholbeekstraat 1, 055 33 46 49
PZ.Brakel.Wijk.Maarkedal@police.
belgium.eu

 ӽ enkel na afspraak

Afspraak maken? 
www.politie.be/5426/contact/commissariatenwijk- 
commissariaat-maarkedal

WACHTDIENSTEN

 ӹ APOTHEKERS
0903 99 000, www.apotheek.be

Apotheek N60
Nukerkestraat 2, 055 21 64 64
Apotheek De Splenter
Nederholbeekstraat 3, 055 31 49 78 
Apotheek Velghe
Zottegemstraat 24, 055 45 56 81

 ӹ HUISARTSEN
055 30 40 30, www.huisarts.be

Dokter Tony Foret
Nukerkestraat 10, 055 45 78 65
Dokter Rik Lietaer
Pontstraat 39, 055 21 84 68
Dokter Karel Van hooland
Nederholbeekstraat 116, 055 61 61 60
Dokter Armand Wynand
Schorissestraat 33A, 055 45 64 63
Huisartsenpraktijk Robijn
Jaron De Groote en Katrien Vanderstraeten
Rijksweg 3, 055 89 09 96

 ӹ TANDARTSEN
0903 39 969, www.tandarts.be

Geert Huysman
Nukerkestraat 3A, 055 21 04 18

STRIJKWINKEL

Etikhovestraat 1, 055 42 06 04, 0472 63 68 46
Strijkwinkel.brakel@grijkoort.be
www.grijkoort.be

 ӽ maandag: 8 tot 11.30 uur
 ӽ dinsdag: 13.30 tot 17 uur
 ӽ woensdag: 15.30 tot 17.30 uur
 ӽ donderdag: 13.30 tot 17 uur

 
Gesloten op dinsdag 1 november, woensdag 2 november 
en dinsdag 15 november.




