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De kortste dagen van het jaar zijn voor velen onder ons geen moment om 
naar uit te kijken. Het is slecht weer buiten en velen voelen dat hun 
energie op een laag pitje staat. Daarenboven is het geen gemakkelijke 

winter voor veel Maarkedallers. De hoge energieprijzen resulteren in kopzorgen 
en minstens een diepe zucht bij de voorafbetalingen en de eindfactuur voor 
verwarming en elektriciteit. In de vorige editie van Publiek haalden we het al 
aan en we blijven hieraan vasthouden: ons Maarkedals energieloket blijft 
klaarstaan om mensen met prangende vragen bij te staan. 
 
Ook voor de Maarkedalse gemeentefinanciën is deze crisis, zoals in alle Vlaamse 
steden en gemeenten, een uitdaging. Door de automatische loonindexering, de 
inflatie en de stijgende energiekosten stijgen onze werkingskosten - net als in 
andere gemeenten - exponentieel. Ook de kosten van de geplande investeringen 
ontploffen door de hoge grondstofprijzen.  
 
We hadden met dit gemeentebestuur een zeer ambitieus investeringsplan 
opgesteld aan het begin van deze legislatuur. De lage rente, de lage schuldgraad 
en de hoge noden op vlak van infrastructuur in onze gemeente waren hiervoor 
de ideale parameters om de handen uit de mouwen te steken. Helaas moeten 
we vaststellen dat deze perfecte situatie dit jaar stevige klappen heeft gekregen 

en moeten we dus het roer omgooien.  
 
Maarkedal is financieel kerngezond en dat willen we zo 
houden. Vele andere gemeenten kiezen voor oplapwerk 
of dienen begrotingen in die met haken en ogen aan 
elkaar hangen. Wij in Maarkedal kiezen voor 
fundamentele ingrepen die onze gemeentefinanciën, 

ook op lange termijn, kerngezond moeten houden, zodat we kunnen blijven 
investeren. Maar dat impliceert inderdaad dat we een 
aantal moeilijke keuzes moeten maken. Grote keuzes en 
kleine keuzes: zo slaan we dit jaar de organisatie van de 
nieuwjaarsreceptie eens over. Maar niet getreurd, 
volgend jaar zijn we er weer met een vernieuwd 
concept.  
 
En dat alles is niet van harte. Als burgemeester had ik 
liever niet bespaard op onze exploitatiekosten en onze 
administratie én had ik uiteraard graag alle geplande 
investeringen uitgevoerd. Maar zoals het elke goede 
huisvader betaamt, moet je nu snoeien om te bloeien. 
Dit niet doen, zou onverantwoord zijn. Want door te 
snoeien, krijgen we opnieuw perspectief op een mooie 
bloei de volgende jaren.  
 
Ik wil bij deze dan ook alle diensthoofden, schepenen en 
medewerkers bedanken voor de moeilijke maar 
uitermate nuttige oefening die onze gemeente wapent 
voor de volgende jaren. Wij zijn er klaar voor.  

Met enthousiaste groeten,
Joris Nachtergaele //  Burgemeester

Snoeien om te bloeien

Nu snoeien om 
de volgende jaren 
mooi te bloeien

VOORWOORD
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LEVEN EN WELZIJN

Sinds oktober 2022 is het mogelijk om via de app 
BelDrive het rijbewijs M18 (zonder begeleider) ook 
online aan te vragen. Dankzij deze applicatie moeten 
burgers zich slechts één keer naar het Administratief 
Centrum begeven en dit om hun rijbewijs af te halen. In 
de komende jaren zullen alle rijbewijsaanvragen in de 
applicatie worden opgenomen zodat alle burgers er 
gebruik van kunnen maken. 

Eet je graag in gezelschap, wil je eenzame 
momenten doorbreken of nieuwe mensen leren 
kennen? Op initiatief van de Seniorenadviesraad 
ben je vanaf maandag 2 januari 2023 welkom in 
drie lokale seniorenrestaurants in de 
woonzorgcentra in Maarkedal. De restaurants zijn 
iedere weekdag van 11.30 tot 13.30 uur geopend. 
De kostprijs voor een menu is 10 euro (soep, 
hoofdgerecht, dessert en drankje). De menu’s 
zullen uithangen in de cafetaria's en online 
beschikbaar zijn. Reserveren is noodzakelijk!

Online aanvragen voorlopig rijbewijs M18

Seniorenrestaurant

burgerzaken@maarkedal.be | 055 33 46 40 

HOE WERKT BELDRIVE?
 ▷ Log in bij de applicatie BelDrive via deze link  

www.beldrive.apps.mobilit.fgov.be en volg de stappen.
 ▷ Na vijf werkdagen kan het voorlopig rijbewijs afgehaald worden bij de dienst Burgerzaken. Hiervoor maak je een 

afspraak via www.maarkedal.be/afspraken en kies je voor ‘afhalen voorlopig rijbewijs M18’. Het rijbewijs dient 
persoonlijk afgehaald te worden om er zeker van te zijn dat het document bij de juiste persoon terechtkomt. Daarvoor 
is een visuele controle noodzakelijk.

 ▷ Je brengt alle originele documenten mee. De kostprijs is 22 euro, te betalen met bancontact.

WAAR?
 ▷ WZC Haagwinde, Hasselstraat 7 te Maarke-Kerkem
 ▷ WZC Ter Gauwen, Puttene 36 te Etikhove
 ▷ WZC De Samaritaan, Glorieuxstraat 7 te Nukerke

VOOR WIE?
 ▷ Ouder dan 65 jaar
 ▷ Gedomicilieerd in Maarkedal

RESERVEREN?
 ▷ Reserveren is noodzakelijk en kan via onderstaande 

telefoonnummers. 
 ӹ WZC Haagwinde: 055 33 40 12 

Reserveren kan elke weekdag tussen 8 en 12 uur. 
Het weekmenu kan je online raadplegen via  
www.haagwinde.be. 

 ӹ WZC Ter Gauwen: 055 31 16 01 
Reserveren ten laatste tegen de donderdagmiddag 
voor de week die volgt.  
Het weekmenu kan je online raadplegen via  
www.facebook.com/WoonzorgcentrumTerGauwen.

 ӹ WZC De Samaritaan: 055 23 40 00 
Reserveren ten laatste tegen de donderdagmiddag 
voor de week die volgt.  
Het weekmenu kan je online raadplegen via  
www.ouderenzorg-glorieux.be.
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Tournée Minérale komt terug! De Druglijn roept iedereen opnieuw op om in februari 
een maand geen alcohol te drinken. De focus van de campagne ligt dit jaar op je vrij 
voelen met Tournée Minérale: vrij van een kater met een verloren dag tot gevolg, vrij 
van sociale druk om te drinken en vrij om tijdens de rest van het jaar op een 
doordachte manier zelf te bepalen wanneer je wel of niet een glas drinkt. Heel wat 
deelnemers voelen zich ook beter in hun vel na een maand zonder alcohol. Ga dus 
de uitdaging aan en ontdek dat je geen alcohol nodig hebt om je te amuseren!

Vanaf januari 2023 sluit de strijkwinkel, onder leiding van Grijkoort vzw in Maarkedal de 
deuren. Om organisatorische redenen is er beslist enkel nog te werken met strijkwinkels 
die uitgebreidere openingsuren hebben. Het gemeentebestuur blijft intensief met Grijkoort 
samenwerken voor het groenonderhoud en steunt Grijkoort zo verder in hun sociaal 
economisch project. 
Vanaf januari ben je welkom in onderstaande strijkwinkels:

Heb je thuis nog kledij of speelgoed van jouw kinderen die gerust nog 
een ronde kunnen meegaan? Of heb je als winkelier nog een partij kledij, 
schoenen, luiers of einde reeks materialen? Op vrijdag 30 december kan 
je tussen 15 en 18 uur jouw kledij en speelgoed binnenbrengen in het 
Administratief Centrum via de zij-ingang.  
Zo help je kwetsbare kinderen en hun ouders uit Maarkedal.

We aanvaarden enkel eigentijdse kledij van 0 tot 12 jaar die je zelf nog 
door jouw kinderen zou laten dragen. Dit wil zeggen: geen gaten, 
scheuren of vlekken. Speelgoed moet volledig, proper en ongeschonden 
zijn. De binnengebrachte spullen worden samen overlopen. Wij zorgen 
ervoor dat de kledij en materialen terechtkomen bij de gezinnen die extra 
ondersteuning kunnen gebruiken. 

Tournée Minérale: een maand zonder alcohol

't Kadeetje: kinderkledij en speelgoed 

Stopzetting strijkwinkel Maarkedal

www.tourneeminerale.be  

socialedienst@maarkedal.be | 055 33 46 68 

Openingsuren strijkwinkels Ronse - Oude vesten 16 Brakel - Kasteelstraat 92A Petegem - Lindestraat 21

Maandag 8 – 17 uur 8 - 17.30 uur 16.30 – 18.30 uur

Dinsdag 8 – 17 uur 8 – 17.30 uur gesloten

Woensdag 8 – 17 uur 7.30 – 12.30 uur 8.30 – 12 uur

Donderdag 8 – 17 uur 8 – 17.30 uur 8.30 – 12 uur

Vrijdag 8 – 15 uur 7.30 – 16 uur 7.30 – 9.30 uur

 www.grijkoort.be | info@grijkoort.be | 055 23 24 56 
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RUBRIEK

De keizer van het ijzer

WINTERSE GEZELLIGHEID

Bakken in de winter, het heeft iets meer om het lijf dan bakken in de zomer. Eens de bladeren gevallen zijn, 
zijn velen onder ons geneigd om aan ‘t beslag te gaan. Of het nu wafels, geutelingen, kedjoarkes of 
pannenkoeken zijn, iedereen heeft hét recept, dat meestal geheim is én het allerlekkerst.

Doel van dat hele gebak is en blijft gezelligheid. Samen met familie of vrienden een koekske of een wafel eten 
met een koffie en een dreupelke is het simpele recept voor een gezellige namiddag. Het helpt natuurlijk als de 
baksels dan extra lekker zijn.

Typisch voor Maarkedal zijn de kedjoarkes. Een dun wafeltje dat rond de nieuwjaarsperiode gebakken wordt. 
Kejoar zou komen van un quart de jour, het zou volgens de overlevering ideaal zijn om het deeg zes uren te 
laten rusten. Feit of fictie?  

Goed gebakken zijn ze dun en licht, en zelden blijft het bij eentje.  
Maar hoe maak je dat nu?

Dat gaan we aan jullie overlaten!
Op 16 januari 2023 kiezen we de enige echte keizer van het ijzer!

Hoe deelnemen?
Woon je Maarkedal? Breng dan jouw zelfgebakken kedjoarkes (minimum 
vijftien stuks) op maandag 16 januari voor 11 uur binnen aan het onthaal in 
het Administratief Centrum en schrijf onderaan op de doos je gegevens (naam, 
adres en telefoonnummer). In de namiddag volgt een blinde proefwedstrijd. De 
vakjury beslist wie de keizer van het ijzer wordt. Eeuwige roem en een mooie prijs 
zal je deel zijn. Succes!

Geutelingen

Wedstrijd kedjoarkes bakken 

 ▷ Gelijkenis met een dikke, mollige pannenkoek maar de textuur 
is luchtiger en schuimachtig. 

 ▷ Geutelingen worden traditioneel met een gietlepel in een 
authentieke bakkersoven gegoten.

 ▷ Geutelingen bakken doet men oorspronkelijk in februari, rond 
de naamdag van heilige Apollonia. Zij is de beschermheilige 
van mensen die aan tandpijn lijden. Een warme geuteling zou 
een jaar lang bescherming bieden tegen tandpijn! 

 ▷ In 2017 werd de geuteling officieel erkend als streekproduct.

Wist-je-dat?

Nog zo’n geweldig lekker streekproduct van de Vlaamse 
Ardennen zijn de geutelingen. Deze kan je in de 
winterperiode proeven en afhalen bij diverse  
Maarkedalse ondernemers en gelegenheidsbakkers.

 www.maarkedal.be/keizer-van-het-ijzer
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WINTERSE GEZELLIGHEID

Ook WZC Ter Gauwen houdt de Maarkedalse tradities in ere. De bewoners bakken zelf kedjoarkes om te 
verkopen op hun kersthappening. Zo wil het woonzorgcentrum de gewoontes van vroeger onderhouden en 
bewoners aanmoedigen om actief mee te werken. De geur gaat het hele gebouw rond, wat ook bij de bewoners 
die niet meer in staat zijn om de handen uit de mouwen te steken, fijne herinneringen opwekt.
En gelukkig wordt er ook af en toe ééntje geproefd. Hou jullie maar klaar, want de bewoners van WZC Ter 
Gauwen zijn er al zeker van dat ze de keizer van het ijzer zullen worden!

BOOST – een bos onder je kerstboom
Ben je nog op zoek naar leuke 
inspiratie voor onder de 
kerstboom? Wat dacht je van een 
boom of tien? Via BOOST geef je 
een stukje klimaatbestendig bos 
bij jou in de buurt cadeau, 
vakkundig geplant door de 
professionals van Bosgroep 
Oost-Vlaanderen. De boompjes 
zijn enkel nog op zoek naar een 
(Secret) Santa met een groen hart. 
Surf naar www.boostvoorbos.be/
steun-het-fonds. Schenken aan 
een goed doel is bovendien 
voordelig, want je kan een gift 
vanaf 40 euro fiscaal inbrengen. 
Zeker de moeite waard om even 
te checken.
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Rattepoelstraat en omgeving 
Het project ‘Rattepoelstraat en omgeving’ omvat de aanleg van 
riolering en nieuwe wegenis in de Rattepoelstraat en een deel van 
de zijstraten Wijmierstraat, Hasselstraat en Bogaartsveld. In deze 
zijstraten is de riolering volledig aangelegd en werd de wegenis 
afgewerkt tot de nieuwe asfalt onderlaag. Ook bermen en opritten 
werden reeds afgewerkt. 
In de Rattepoelstraat is de aannemer momenteel bezig met 
aanpassingswerken aan de riolering. Aansluitend zullen ook daar 
de wegenis, voetpaden en bermen worden afgewerkt.
Begin volgend jaar wordt over het volledige project dan de 
afwerkingslaag in asfalt gegoten.

Kolpaartstraat 
In de Kolpaarstraat is de aannemer gestart met de laatste fase van 
de rioleringsaanleg. In de Schoolstraat en de eerste fase van de 
Kolpaarstraat werden de wegenis en voetpaden intussen afgewerkt. 
Begin volgend jaar zal ook gestart worden aan de fietsverbinding 
tussen de Kolpaarstraat en de aansluiting met de N457.
We verwachten dit project op te leveren tegen komend voorjaar. 

Erosieproject Tenhole
Eriosieproject Tenhole is, op enkele details na, afgewerkt. Daarmee 
is het gemeentelijke deel van het volledige erosiebestrijdingsproject 
rond Tenhole afgerond. De dienst integraal waterbeleid van 
Provincie Oost-Vlaanderen is intussen het ontwerp van hun deel 
aan het finaliseren. In hun project ligt de nadruk vooral op het 
bufferen en vertraagd afvoeren van water bij hevige buien. De 
gemeente volgt de stand van zaken verder op. 

Update wegenwerken

Kolpaartstraat

Rattepoelstraat

Overwas 
Overhangende takken en struiken maken het dikwijls 
moeilijk voor fietsers en bestuurders van gemotoriseerd 
verkeer om elkaar te zien. Zeker bij het op- en afrijden en 
oversteken. Daarom een warme oproep om bomen, hagen 
en struiken in de buurt van het fietspad zo kort en laag 
mogelijk te houden, zodat een optimale zichtbaarheid op 
het fietspad gegarandeerd wordt. In de buurt van  
kruispunten mag de maximale hoogte van beplanting langs 
een gewestweg, zoals de N457, volgens het dienstorder van 
het Agentschap Wegen en Verkeer niet hoger zijn dan 70 
centimeter.

OMGEVING
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Waar hou je best rekening mee als je met hout wil verwarmen?
 ▷ Door met hout stoken te beperken, zorg je voor ieders  

gezondheid.
 ▷ Door op een correcte manier te stoken, beperk je hinder voor 

jezelf en je buren.
 ▷ Door je woning te isoleren, heb je minder nood aan  

(bij)verwarmen met hout.

Ga voor een gezellige buurt zonder rook
 ▷ Gebruik droog en zuiver (hard)hout zoals beuk, es ...
 ▷ Steek het vuur van boven af aan.
 ▷ Gebruik geen (harshoudend) hout van naaldbomen.
 ▷ Verbrand nooit geverfd of behandeld hout (mdf, triplex ...).

Met de donkere dagen is het belangrijk om je zichtbaar te verplaatsen in het verkeer. Hier geven we enkele 
tips hoe je je veilig verplaatst met de fiets, de step, te voet …

Vuur en gezelligheid, twee zaken die in ons hoofd sterk met elkaar 
verbonden zijn. Maar stoken met hout heeft ook een keerzijde: de 
rook is ongezond en zorgt ook soms voor hinder in de buurt. 

Veilig fietsen in het donker

Hout het gezond

 ▷ Onderschat je zichtbaarheid niet, in donkere kleding zal een 
automobilist je pas opmerken op 30 meter afstand. Met 
reflecterende kleding en goede fietsverlichting is dat tot wel 
150 meter.

 ▷ Zorg dat je fietslamp voldoende lumen heeft. Met een 
lampje boven 35 lumen ben je voldoende zichtbaar voor 
anderen. Wil je meer comfort en zelf ook een beter zicht op 
het wegdek? Kies dan een fietslamp van meer dan 500 
lumen.

 ▷ Richt je koplamp schuin naar de grond, zo verblind je jouw 
tegenliggers niet.

 ▷ Neem altijd reserve lampjes mee.
 ▷ Geen fan van fluohesjes? Kies dan voor Haute Réflecture. 

Zorg voor bv. een regenjas met reflecterende stroken. Dit 
heeft in het donker meer effect dan een fluohesje. Let er ook 
op dat je een reflecterende rugzakhoes boven je rugzak doet.

 ▷ Blijf weg uit de goot of vermijd tegen de stoeprand fietsen, 
dan ben je namelijk nog minder zichtbaar voor  
automobilisten. Eis dus voorzichtig je ruimte op.

www.maarkedal.be/verwarmen-op-hout
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RUBRIEKOMGEVING

 ▷ Boelaard van Mussestraat tot 
Ruitegem

 ▷ Donderij en Kleistraat (verbinding)
 ▷ Doolstraat en Hokelbeke 

(verbinding)
 ▷ Ganzenberg
 ▷ Kapelleberg aan nr. 17 en 19
 ▷ Keizerrei
 ▷ Kortekeer aan voetbalkantine
 ▷ Kortekeer berm tussen voetbal-

plein en hondenschool
 ▷ Losweg Tiegstraat - Vijverbeek
 ▷ Rijststraat 
 ▷ Ruitegem
 ▷ Smisstraat – Leo Pironpad
 ▷ Steenbeek
 ▷ Tenhole
 ▷ Terbeke
 ▷ Vijverbeek
 ▷ Weitstraat

Eventueel bij uitbreiding: 
 ▷ Bogaartsveld
 ▷ Bovenstraat
 ▷ Cabernhol
 ▷ Delfdries
 ▷ Keistraat
 ▷ Kerkemstraat
 ▷ Kloosterstraat
 ▷ Koppenberg
 ▷ Spichtenberg
 ▷ Zeelstraat

Wil je als aanpalende eigenaar de 
snoeiwerken zélf uitvoeren? Dan 
kan je het hout houden voor eigen 
gebruik. Laat dit ons dan zeker 
weten voor donderdag  
15 december. 

Hier wordt deze  
winter gesnoeid

 patrimonium@maarkedal.be  
055 33 46 64

Vuurwerk
Het einde van 2022 komt stilaan in 
zicht en wie ‘eindejaar’ zegt, zegt 
‘eindejaarsfeest’ en ook ‘vuurwerk’ 
met het bijhorende licht- en 
geluidspektakel. Jammer genoeg gaat 
vuurwerk vaak gepaard met onnodig 
mensen- en dierenleed. Duidelijke regels 
kunnen helpen om dit vermijdbare 
leed ook effectief te vermijden. 
Gemeente Maarkedal heeft dan ook 
een GAS-reglementering voor het 
opsteken van vuurwerk. Kan je echt 
niet zonder vuurwerk? Hou er dan 
rekening mee dat enkel op oudejaarsavond 
vuurwerk mag afgestoken worden tussen 23.30 en 00.30 uur én dat je 
hiervoor toestemming moet vragen aan het gemeentebestuur. De rest 
van het jaar geldt er altijd een vuurwerkverbod. 

De Werkvennootschap heeft op 18 november 2022 een voorlopig 
onteigeningsbesluit opgemaakt voor de aanleg van de fietssnelweg F428 
fase 1 vanaf de aantakking met fietssnelweg F45 in de Maartstraat in 
Oudenaarde tot en met de spoorwegovergang Weitstraat in Maarkedal.

Plannen raadplegen
Over de voorgenomen onteigening 
van de fietssnelweg F428 
Oudenaarde - Maarkedal - Ronse 
(fase 1) loopt overeenkomstig 
artikel 17 van het Vlaams 
Onteigeningsdecreet een openbaar 
onderzoek van maandag  
26 december 2022 tot en met 
dinsdag 24 januari 2023. De 
documenten van dit voorlopig 
onteigeningsbesluit liggen ter 
inzage bij de dienst Omgeving en 
Wonen. Wil je deze documenten 
inkijken en een woordje uitleg, dan 
maak je op voorhand een afspraak 
via www.maarkedal.be/afspraken. 
De documenten kan je ook online 

raadplegen via de website van de 
gemeente www.maarkedal.be/
openbaar-onderzoek-fietssnelweg 
en via de website www.rondronse.
be/onteigeningfietssnelwegfase1. 

Opmerkingen of bezwaren
Heb je opmerkingen of bezwaren? 
Dan kan je tot en met dinsdag  
24 januari een aangetekende brief 
sturen naar De Werkvennootschap,  
Sint-Lazaruslaan 4, 1210 Sint-Joost-
ten-Node of naar gemeente 
Maarkedal, Nederholbeekstraat 1,  
9680 Maarkedal.

Rond Ronse - bekendmaking openbaar 
onderzoek onteigening 
fietssnelweg F428 fase 1

www.maarkedal.be/openbaar-onderzoek-fietssnelweg | 
omgeving@maarkedal.be | 055 33 46 48

www.maarkedal.be
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Defecte straatverlichting melden: hier brandt de lamp (niet)

Waar kan ik een defect lichtpunt melden?
Fluvius beheert in Vlaanderen ruim 1,2 miljoen 
openbare lichtpunten. Soms gaan één of meerdere 
van die lichtpunten kapot. Een defect lichtpunt kan 
je gratis bij Fluvius melden op twee manieren:

Maar Fluvius beheert echter niet alle lichtpunten in 
Vlaanderen. De verlichting langs autosnelwegen en 
gewestwegen valt voornamelijk onder het beheer 
van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). Een 
defect lichtpunt van het AWV kan je melden op 
www.meldpuntwegen.be.

Hoe weet je nu welk lichtpunt aan wie  
toebehoort? 
Dat is vrij makkelijk. Elk lichtpunt heeft een uniek 
steunnummer, dat vind je terug op de geeloranje 
sticker op de paal. De lichtpunten van het AWV 
herken je aan de letter ‘G’ in combinatie met vier 
cijfers in horizontale of verticale richting.
Soms komt een melding toch bij de verkeerde 
beheerder terecht. Daarom hebben Fluvius en het 
AWV een overeenkomst om foute meldingen aan 
elkaar door te geven. In dat geval wordt de melder op 
de hoogte gebracht dat de melding doorgegeven is. 

Twintig jaar geleden riep Fluvius de straatlampente-
lefoon in het leven om defecte lichtpunten te 
melden. Bij wie kan je vandaag terecht om defecte 
straatverlichting te melden? Voor welke defecttypes 
kan je daar terecht? En hoe verloopt de opvolging 
en het herstelproces van zo’n defect lichtpunt 
precies?

 ▷ Via het algemene storingsnummer 078 35 35 00.
 ▷ Via de website www.straatlampen.be.

www.straatlampen.be

De Vlaamse Ardennen is zonder twijfel één van de 
mooiste landschappen van Vlaanderen: een 
kleinschalig maar reliëfrijk landschap met bossen, 
kouters en graslanden doorweven met kleine 
landschapselementen. Het landschap is rijk aan 
natuur- en erfgoedwaarden. Je vindt er tal van 
bronnen, karaktervolle dorpjes, familiale 
landbouwbedrijven, water- en windmolens. Met 
andere woorden, een walhalla voor fietsers en 
wandelaars.  

Om de eigenheid van de Vlaamse Ardennen verder te 
kunnen versterken en tegelijkertijd een antwoord te 
bieden op de uitdagingen waar de regio voor staat 
(verdwijnen familiale landbouw, erosie, droogte, 
biodiversiteitsverlies …) dingt provincie Oost-
Vlaanderen mee naar de erkenning van de regio als 
‘Landschapspark’. Dit zou de provincie in staat stellen 
om de Vlaamse Ardennen verder te ontwikkelen. Met 
oog voor het verleden, maar vooral klaar voor de 
toekomst!

Samen met heel wat partners uit de regio wordt er een 
kandidatuur uitgewerkt. Zo worden er tal van 

workshops georganiseerd, de zogenaamde 
‘Landschapsateliers’, komen gemeentebesturen 
samen en zal er dagdagelijks in dialoog gegaan 
worden met de verschillende streekholders van de 
Vlaamse Ardennen. 

Tegen mei 2023 zou er een toekomstvisie en een 
actieprogramma klaar moeten zijn. Wil je op de 
hoogte blijven hiervan? Surf dan naar  
www.landschapsparkvlaamseardennen.be voor de 
laatste nieuwtjes. Je kan ook via een nieuwsbrief alles 
op de voet volgen en leuke, interessante en bijzondere 
weetjes over de Vlaamse Ardennen te weten komen. 

Samen naar een Landschapspark in de Vlaamse Ardennen
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Jeugdkampen tijdens de krokusvakantie
Vrijetijdscentrum De Maalzaak

PRAKTISCH
 ▷ Vrijetijdscentrum De Maalzaak. 
 ▷ Van maandag 20 februari tot en met  

vrijdag 24 februari. 
 ▷ Activiteiten van 9 tot 16 uur. Gratis opvang van 

8 tot 9 uur en van 16 tot 17 uur. 
 ▷ Prijs? 55 euro voor inwoners, 65 euro voor 

niet-inwoners.

INSCHRIJVEN
 ▷ De inschrijvingen starten op woensdag  

21 december om 16 uur. Voor niet-inwoners 
starten de inschrijvingen een dag later.

 ▷ Online inschrijven via  
maarkedal.ticketgang.eu.  
Let op: de inschrijving is pas geldig als je ook 
online hebt betaald! In verband met het 
fiscaal attest is het belangrijk steeds dezelfde 
account te gebruiken.

Kindersportkamp 
Teamspirit
Tijdens dit sportkamp is teamspirit het magische 
woord om alle sportactiviteiten tot een goed eind 
te brengen. Niet alleen de traditionele sporten 
komen aan bod, maar ook tal van nieuwe sporten 
waarbij samenwerking centraal staat.  
Fun gegarandeerd!

Voor jongens en meisjes van het eerste tot en met het 
zesde leerjaar.

Kleutersportkamp 
Sportie in de ruimte
Wie durft er met Sportie mee in de ruimte? Ben 
je ook gek van raketten en planeten? Durf jij even 
hoog te klimmen als Sportie of te springen van 
planeet naar planeet? Venus, Saturnus en Mars 
hebben straks geen geheimen meer voor ons.

Voor kinderen vanaf drie jaar tot en met de derde 
kleuterklas.

Ook tijdens de paas- en zomervakantie zorgt 
de dienst Vrije Tijd voor voldoende  
ontspanning!

WAAR?
 ▷ De kampen en speelpleinwerking vinden 

plaats in vrijetijdscentrum De Maalzaak.

INSCHRIJVEN
 ▷ Meer informatie rond inschrijvingen volgt 

later op de website. Voor niet-inwoners starten 
de inschrijvingen telkens een dag later. 

 ▷ Wie een gezinsaccount heeft, krijgt een mailtje 
enkele dagen vóór de start van de  
inschrijvingen. Wie nog geen account heeft, 
kan die nu al aanmaken via  
maarkedal.ticketgang.eu.

Paasvakantie 
 ▷ 3-7 april: speelpleinwerking 
 ▷ 11-14 april: cultuurkamp 

Zomervakantie 
 ▷ 3-7 juli: speelpleinwerking 
 ▷ 10-14 juli: speelpleinwerking 
 ▷ 17-20 juli: speelpleinwerking 
 ▷ 7-11 augustus: speelpleinwerking 
 ▷ 16-18 augustus: speelpleinwerking 
 ▷ 21-25 augustus: fietssportkamp 
 ▷ 21-25 augustus: sport- en kleutersportkamp 

VRIJE TIJD
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YOGA
Ben je nog niet bekend met 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! Oud of jong, lenig of stram. Er is geen ervaring vereist. De lessen worden gegeven door Marie-Christine  
De Vlaminck, erkend gediplomeerd yogabegeleidster met reeds 33 jaar ervaring. 

BBB
Ben je nog niet bekend met BBB? 
Billen, Benen & Buik (BBB) is een aerobicsles gericht op het stimuleren van vetverbranding en het stroomlijnen van je 
lichaam. Schrijf je zeker in via www.maarkedal.be/vrije-tijd/sport/lessenreeksen/lessenreeks-bbb!

BBB vindt plaats op dinsdag in De Maalzaak van 18.30 tot 19.30 uur.

TABATA
Ben je nog niet bekend met tabata?
Tabata is een HIIT workout, oftewel High Intensity Interval Training. Het idee van een HIIT is dat je in een korte tijd veel 
inspanning levert waardoor je conditie verbetert terwijl je krachtoefeningen doet. HIIT en tabata worden vaak door elkaar 
gebruikt maar tabata is een apart soort HIIT training. Zweten verzekerd!

Tabata vindt plaats op dinsdag in De Maalzaak van 20.30 tot 21.30 uur.

SENIORENSPORT
Binnenkort gaan de seniorensportlessen 
weer van start in vrijetijdscentrum De 
Maalzaak. Plezierig sporten en gezond 
bewegen staan centraal in deze lessen, die 
open staan voor alle senioren van in en 
buiten de gemeente. Er is geen ervaring 
vereist, iedereen vanaf 55 jaar is welkom! 

PRAKTISCH
 ▷ Al de sportlessen vinden plaats in De Maalzaak, 

zaal Rollekot.

INSCHRIJVEN
 ▷ Er kan steeds aangesloten worden, je dient 

eenmalig in te schrijven via de website. 

 ▷ Kostprijs? 7 euro per les. Aan het einde van de 
reeks wordt aan de hand van het aantal deelgeno-
men sessies een factuur opgemaakt.

 ▷ Yogales 1: dinsdagavond van 19 tot 20 uur
 ▷ Yogales 2: dinsdagavond van 20.10 tot 21.10 uur

PRAKTISCH
 ▷ Vrijetijdscentrum De Maalzaak. 

 ▷ Elke vrijdagvoormiddag (behalve tijdens de  
schoolvakanties), telkens van 10 tot 11 uur. Er kan 
steeds aangesloten worden. Geef op voorhand je 
gegevens door aan de dienst Vrije Tijd. 

 ▷ Kostprijs? 5 euro per les. Aan het einde van de reeks 
wordt aan de hand van het aantal deelgenomen sessies 
een factuur opgemaakt.

ZUMBA
Ben je nog niet bekend met zumba? 
Heb je zin om te dansen en wil je tegelijkertijd jouw hele lichaam trainen? Dan is Zumba iets voor jou! Het is een 'total body 
workout' in vorm van dans, stretching, toning exercises en heel veel fun! Kom en dans met ons op swingende beats.

Zumba vindt plaats op dinsdag in De Maalzaak van 19.30 tot 20.30 uur.

Sportlessen vanaf 1 januari

vrijetijd@maarkedal.be | 055 33 46 52 | www.maarkedal.be/vrije-tijd/sport/lessenreeksen
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Driekoningenfeesten 2023
Na lang wachten is het weer tijd om de aloude traditie in volle glorie te vieren. Uniek voor onze gemeente, 
vanzelfsprekend voor wie ermee opgroeide, moeilijk uit te leggen aan wie het fenomeen niet kent ... 

 ▷ Dertienavond in Maarke-Kerkem: donderdag 5 januari 
 ▷ Driekoningen in Schorisse: vrijdag 6 januari
 ▷ Driekoningen in Nukerke: zaterdag 7 januari 
 ▷ Zotte Maandag in Etikhove: maandag 9 januari

De kinderen krijgen één dag om Driekoningen te vieren,  
de ‘grote zotten’ liefst vier:

In de verschillende deelgemeenten biedt het gemeentebestuur 
tussen 19.30 en 22.30 uur een drankje aan. Dit jaar is dat in  
De Lustige Boer in Maarke-Kerkem, Moeder Stiene in Schorisse, 
’t Stoofke in Nukerke en ‘t Verschil in Etikhove. In deze cafés kan 
je ook de lijst van de open huizen krijgen.

OPEN HUIZEN 
Geen Driekoningen zonder gastvrije ‘opendoeners’! Inwoners 
die tijdens de driekoningenfeesten voor volwassenen graag 
‘koningen’ ontvangen, kunnen dit melden aan de dienst Vrije 
Tijd (vrijetijd@maarkedal.be of 055 33 46 52). Hun namen en 
adressen komen op de lijst ‘open huizen’, die de avond zelf 
beschikbaar is in de vermelde cafés. 

Kinderdriekoningen
Ook dit jaar kunnen kinderen (tot 14 jaar) volgens aloude traditie 
Driekoningen vieren. Dit jaar is dat op zaterdag 7 januari. De 
kinderen verkleden zich en gaan van deur tot deur zingen voor 
een snoepje of een centje. Wij vragen de ouders om hun 
kinderen alleen op deze dag gemaskerd op straat te laten 
komen. 

Om Zotte Zaterdag passend af te sluiten, is er een megacoole 
discoshow. Alle kinderen tot 14 jaar zijn welkom om van 16.30 
tot 18 uur verkleed te komen feesten in GC het Marca in 
Maarke-Kerkem. Het gemeentebestuur trakteert niet alleen op 
een supertoffe show, maar ook op koekjes en een drankje. 

PRAKTISCH
 ▷ Zaterdag 7 januari in GC het Marca. 

 ▷ Deuren open om 16.15 uur, start show om 16.30 uur. 

 ▷ Inkom gratis en zonder inschrijving.

VRIJE TIJD
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Zelf bezig met kunst in Maarkedal en benieuwd naar alle kunst gerelateerde projecten van de kerngroep 
cultuur? Registreer je op de databank cultuur! We verzamelen alle Maarkedalse kunstenaars, van poëten 
tot schilders en van muzikanten tot houtbewerkers. Hobbyist of professioneel, iedereen is welkom. Je 
krijgt naambekendheid en wordt samen met de andere kunstenaars gecontacteerd voor projecten zoals 
het Kunst in Kapellenproject. Schrijf je in via www.maarkedal.be/databank-cultuur. 

K.I.K.: Kunst in Kapellen
Het cultuurnetwerk in Maarkedal barst al enige tijd van de ideeën en nu het 
coronabeestje wat is gaan liggen, staan er leuke projecten klaar voor uitvoering. Dat 
is iets wat Ivan Adriaenssens, lid van de kerngroep cultuur en bezieler van het Kunst 
in Kapellenproject, graag hoort.

Het begon allemaal met de kapel van Ivans buurman. Ivan zag er de ideale 
gelegenheid in om een wandschildering te maken en zo deze kapel weer zijn 
welverdiende aandacht te geven. Hij schilderde in de kapel op de Goudberg een 
landschap in de stijl van onze eigen Valerius De Saedeleer. 
Maar waarom het maar beperken tot één kapel? Onze gemeente bevat meer dan 40 
kapellen en nissen die in de kijker kunnen geplaatst worden. Het ‘K.I.K.: Kunst in 
Kapellen’-project was geboren. Vorige winter vond er een netwerkmoment plaats met 
alle lokale kunstenaars in Maarkedal. Daar sprokkelde de kerngroep cultuur al heel 
wat geïnteresseerden voor het project. Met een werkgroep van kunstenaars wordt nu 
bepaald welke kapellen en nissen onder handen worden genomen. 

In juni 2023 wordt het project opengesteld voor het publiek. Er zal een fiets- en wandelroute geopend worden langs de kapellen. 
Bij elke kapel wordt meer informatie via een QR-code meegegeven. Er is een luik voor informatie over het kunstwerk en de 
Maarkedalse kunstenaar die het aanbracht, maar er zal ook een erfgoedluik zijn waarbij er meer informatie over de geschiedenis 
van de kapel wordt meegegeven. Erfgoed, spiritualiteit en kunst worden op deze manier mooi verweven in dit project.

Maarkedal zoekt sportkampioen

Ook dit jaar wil het gemeentebestuur zijn sportkampioenen in de 
bloemetjes zetten.  

Op vrijdag 3 februari organiseren we de kampioenenhulde. 
Kandidaturen kunnen tot 21 januari worden ingediend via het 
aanvraagformulier op onze website. 

Wie komt in aanmerking?  
Maarkedalse sporters of sportclubs die in 2022 één van 
volgende titels behaalden:

 ▷ clubkampioen
 ▷ promotie naar hogere afdeling
 ▷ gewestelijk kampioen
 ▷ provinciaal kampioen
 ▷ podiumplaats op nationaal kampioenschap
 ▷ toptienplaats op Europees of internationaal kampioenschap

PRAKTISCH

www.maarkedal.be/vrije-tijd/sport/kampioenenhulde-2023
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Daalman en Isabelle A

In 2017 nam Isabelle A deel aan ‘Liefde voor muziek’ en is ze terug van 
nooit weggeweest. In 1990 werd Isabelle A haar nummer ‘Hé, Lekker 
Beest’ een grote nummer één-hit die negen maanden in de hitparade 
bleef staan en platina haalde. Doorheen de jaren heeft zij nog enkele hits 
gescoord zoals ‘Ik Weet Wat Ik Wil’. Nu vormt ze een liefdeskoppel met 
singer-songwriter en studiogitarist Daalman, wat tot een prachtige 
muzikale samenwerking leidt. In 2019 namen ze hun eerste single ‘Jij’ op 
in het wondermooie Parijs. Dat kort daarna de vonken oversloegen, werd 
snel duidelijk. Tijdens corona hebben ze heel wat muziek samen 
gemaakt. Nu brengen ze samen een akoestisch optreden om bij weg te 
smelten.

Het voorprogramma die avond is About Jay, een band uit Gent met roots 
in de Vlaamse Ardennen. De band brengt muziek over liefde, uitbundige 
vreugde, groot en klein verdriet. Kim, Céline, Hendrik, Sofie, Lorenzo en 
Gert-Jan verrassen het publiek graag met meerstemmige songs begeleid 
op gitaar, keys, viool, drums en bas.

PRAKTISCH
 ▷ Zaterdag 11 februari in GC het Marca. 
 ▷ De deuren gaan open om 19.30 uur, optreden start om 20 uur. 
 ▷ Tickets kosten 18 euro.

Dag & Nacht Koers! – Michel Wuyts
Al 30 jaar lang is wielerman Michel Wuyts de stem van de 
koers bij ons. Hij observeert en analyseert. Hij praat vanuit de 
buik van het peloton en kneedt koers tot zijn eigen verhaal. In 
Dag & Nacht Koers! trekt hij op met Geert Vandenbon. 
Rustbrenger én gangmaker. Gewapend met een gitaar, 
versterken zijn liedjes Michels woorden. En ook multi-
instrumentalist Andries Boonen pikt in aan het wiel van 
Geert. Andries speelt viool, accordeon en mandoline. Het 
geheel krijgt een toetje door gebruik van prachtige wielerfoto’s 
die verhalen en songs voeding geven.

In Dag & Nacht Koers! fietst Michel Wuyts door het hoofd van 
de grootste karakters … Laagje na laagje deelt hij hun ziel met 
de toeschouwer. Koers heeft twee gezichten. Op klaarlichte 
dag zoeft het peloton voorbij. Atleten op het toppunt van hun 
kunnen. Camera’s draaien, de spanning stijgt. De sprint is 
bloedstollend.  Als het circus halt houdt en de avond valt 
worden atleten mensen. Vlees en bloed. Karakters. Met 
ambities en dromen, met blessures en twijfels.

PRAKTISCH
 ▷ Vrijdag 24 maart in GC het Marca. 
 ▷ De deuren gaan open om 19.30 uur, 

optreden start om 20 uur. 
 ▷ Tickets kosten 15 euro.
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Poëzieweek: Vriendschap 

Op donderdag 26 januari start de Poëzieweek. Het thema van deze elfde 
editie is vriendschap.  Vrienden steunen, lachen, luisteren, beleven en 
inspireren.  Gedichten kunnen ons helpen om vreugde of verdriet te 
delen. De bib zet haar poëziecollectie in de kijker!

Jeugdboekenmaand: Geluk 

Maart is Jeugdboekenmaand in de bibliotheek! Dit jaar is het 
thema “Geluk”. 
Hobby’s, passies, vrienden, boeken en alle andere dingen 
waar je gelukkig van wordt.

Snuister in de verschillende boekenstandjes en ontdek 
nieuwe verhalen, want van LEZEN word je nu éénmaal 
gelukkig!

BIBLIOTHEEK

The recup boys
Zaterdag 4 en zondag 5 maart zijn 
‘The Recupboys’, een slagwerkgroep 
uit Ronse die drum, marimba en 
ander slagwerk bespeelt, te gast in GC 
het Marca. Reeds jaren vormen een 
vijftigtal leerlingen een heus 
ensemble. Dit jaar vierden ze hun 
25ste verjaardag. De groep is gegroeid 
uit het idee muziek te maken met 
gerecycleerd materiaal zoals 
pompbakken, vuilnisbakken, stoelen, 
potten en pannen … Houd deze 
datum zeker vrij want het wordt een 
wervelend totaalspektakel met 
marimba, drum, koor en woord. Hou 
de Facebookpagina zeker in de gaten: 
www.facebook.com/recupboys.  

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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Centrale aanmelding basisonderwijs 
Wil je je kind voor het eerst inschrijven in een basisschool in Maarkedal voor het schooljaar 2023-2024? 
Vanaf nu werken alle Maarkedalse scholen met een centrale aanmeldingsprocedure. 

Wat betekent dit voor jou?
Iedereen die voor het schooljaar 2023-2024 wil 
inschrijven in een Maarkedalse kleuter- of lagere 
school, meldt best eerst aan via de centrale website 
www.maarkedal.be/basisonderwijs. Deze nieuwe 
regeling geldt voor alle kinderen die geboren zijn in 
2021. Ook kinderen geboren in november of december 
2021, die pas starten in het schooljaar 2024-2025, 
kunnen al aanmelden. Kinderen die geboren zijn vóór 
2021 en die van school willen veranderen, melden 
eveneens aan via de centrale website. 

Bezoek eerst een aantal scholen
Wil jij je kind aanmelden, bezoek dan eerst een aantal 
scholen, zodat je een bewuste keuze kan maken.  Op 
www.maarkedal.be/basisonderwijs vind je een 
overzicht van alle basisscholen in Maarkedal. Neem 
een kijkje op de website van de verschillende scholen 
en maak een afspraak om de school van je voorkeur 
te bezoeken.

Aanmelden via de website
Eind januari komt de website om aan te melden 
online. Aanmelden kan vanaf 28 februari om 8 uur tot 
en met 21 maart om 16 uur. Je kan een keuze maken 
uit alle scholen in Maarkedal. De schoolkeuze wordt 
zoveel mogelijk gevolgd. In sommige scholen of in 
sommige leerjaren is de vraag naar vrije plaatsen 
echter groter dan het aanbod. Alle aanmeldingen 
worden gelijk behandeld na de aanmeldingsperiode: 
het is dus niet zo dat wie eerst aanmeldt meer 
kansen heeft dan iemand die later zou aanmelden. 

De toewijzing 
Na de aanmeldingsperiode, uiterlijk op  
21 april 2023, krijg je per e-mail een toewijzingsbrief. 
Deze brief wordt ook per post verstuurd. Dit is een 
brief met het bericht in welke school je je kind kan 
inschrijven. Meestal is dit je favoriete school. Alleen 
wanneer er geen plaats meer is in de school van eerste 
keuze, wordt je kind toegewezen aan de school van 
lagere keuze. 

Bij de toewijzing hebben kinderen die al een broer of 
zus hebben op school en kinderen van personeelsleden 
recht op voorrang. Ze moeten ook wel aanmelden via 
de centrale website om onder de voorrangsregeling te 
vallen. Voor de overige aanmeldingen gelden volgende 
criteria in deze volgorde: schoolkeuze, wandelafstand 
tussen domicilieadres van het kind en het adres van 
de school, toeval.

Inschrijven
Opgelet! Aangemeld is nog niet ingeschreven! Wanneer 
je kind aan een school is toegewezen, moet je met de 
toewijzingsbrief naar de school om in te schrijven. Dat 
kan van 24 april tot en met  
15 mei 2023. Laat deze periode niet voorbij gaan, 
anders vervalt de voorrang die je kind geniet door de 
aanmelding.

www.maarkedal.be/basisonderwijs | info@maarkedal.be | 055 33 46 42
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Nieuw logo
De Kunstacademie Vlaamse Ardennen heeft een 
nieuw logo: een eigentijds, kleurrijk logo waar de 
academie trots op is! Je zal dit logo tegenkomen op tal 
van onze activiteiten in èn buiten de schoolmuren. 

Terugblik
De leerlingen Groepsmusiceren en Speltheater 
brachten het concert 'Joseph Haydn' op  
zaterdag 26 november 2022 in het Marca. De gevierde 
componist Haydn maakte tal van mooie composities. 
Hij was een zeer intelligente man en dat bracht 
wetenschapper Rozenbaum op nogal vreemde ideeën. 
Terwijl de leerlingen van Mieke Vandemeulebroecke 
de prachtige melodieën van Haydn speelden, 
vertelden de leerlingen Speltheater van Leentje 
Goemaere over het leven en de dood van Haydn.  

Vooruitblik
Winterlicht - Ronse. Kom proeven van de artistieke 
bijdrage van de kunstacademie in het kader van 
Winterlicht in Ronse! Deelnemende lokale 
handelaren stellen overdag hun etalages ter 
beschikking aan de leerlingen Beeld en Woord. 
Verwacht je aan originele raamtekeningen en aan 
pop-up theateropvoeringen op maat van de winkel. 
Om 19 uur brengen de leerlingen Muziek een sfeervol 
concert samen met volwassen leerlingen Woord in de 
Sint-Hermesbasiliek. 

Gedichtendag 2023 - Vriendschap
Kom woensdag 1 februari 2023 naar de bibliotheek 
van Maarkedal en geniet mee van poëzie tussen de 
boeken. De leerlingen speltheater derde graad 
brengen poëzie in de bibliotheek van 13.30 tot  
15.30 uur. 

Groot spektakel in het Marca! 
Op zaterdag 4 en zondag 5 maart 2023 treden ‘The 
Recupboys’ (leerlingen Percussie) op samen met de 
leerlingen Muziekstudio, Woordatelier en Speltheater. 
Hou deze datum zeker vrij want het wordt een 
wervelend totaalspektakel met marimba, drums, koor 
en woord! Hou de Facebookpagina zeker in de gaten: 
www.facebook.com/Recupboys.

POLITIE

Diefstalpreventie 

Eén zwakke plek en vijf minuten, meer hebben inbrekers niet nodig om je 
woning te betreden, spullen mee te graaien en te vluchten. Maar zover hoeft het 
niet te komen. Vraag gratis advies van een diefstalpreventieadviseur en pak zo 
eenvoudig de zwak beveiligde plekken van je woning aan.

Wil je ook graag gratis, neutraal en 
vrijblijvend diefstalpreventieadvies 
voor je woning? Maak dan een afspraak 
met één van onze 
diefstalpreventieadviseurs. Dat kan 
iedere werkdag tussen 8 en 17 uur op 
het nummer 055 42 60 00 of via mail 
naar pz.brakel@police.belgium.eu.

Deze vier goede gewoontes zijn eenvoudig én efficiënt:  
 ▷ Doe altijd ramen en deuren op slot, ook als je maar even 

weg bent.
 ▷ Plaats waardevolle voorwerpen zoals je tablet,  

smartphone … uit het zicht.
 ▷ Op reis? Laat buren je brievenbus ledigen en je  

verlichting en rolluiken bedienen. Vermeld zeker niet  
op sociale media dat je op reis bent.

 ▷ Berg materiaal dat inbrekers van pas kan komen, zoals 
ladders of tuingereedschap, op. 
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MENSEN VAN BIJ ONS 

Regina De Coker en Clement Lemarcq

GOUDEN BRUILOFT

Marie Claire Vanderguchten en Germain De Ruy

GOUDEN BRUILOFT

GOUDEN BRUILOFT

Denise Lobyn en Robert Schietecatte

HULDIGING 100-JARIGE

Julia Desmet

Jubilarissen

Claire Roman en Georges De Clercq

GOUDEN BRUILOFT

Aline Vanhelleputte en Johan Van Quickelberghe

GOUDEN BRUILOFT
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Rau Vanderbreucq Jasmine 

dochter van Rau Zameer en Vanderbreucq Wendy

Vercruysse Lena Iana Esmée 

dochter van Vercruysse Jonas en Meersschaert Limke

 Geboorten

Van Caeneghem Fabrice en Coopman Thea
Bauwens Karel en Boey Jessika
Miesse Simon en Van Merhaeghe Lynn
Tooten Fons en Hendrickx Joke
Azzi Braïm en Lahbabi Sanae

 Huwelijken

Bauters Eddy Georges François

Danneels Yolande Suzanne Rogette

Declercq Roger Charles Louis Henri Jean

De Cré Ivonne Josephina

Devos Elisabeth Augusta Noëlle

Ernst Hans Jörg

Goossens Christiane Marie Eugénie

Goseye Liliane Elvire Marie

Lauwerier Monique Rachel

Leyman Hector Josef Albert

Mathys Martial Henri Antoine

Meerschaut Clara Julia

Mellemans Marie Louise Anny

Nachtergaele Jozef Omer

Noerens Georgette Germaine

Schepens Judith Leona

Vandekerckhove Henri Willem

Vandeputte Lea Alice Victorine

Vanderhaeghen Joel Roger Theophiel

Van Glabeke Patrick Cyriel

 Overlijdens

Met pensioen

Op 1 november 2022 ging Marie-Cecile Vanrostenberghe 
met pensioen. Marie-Cecile was sinds 1987 in dienst in 
het WZC Ter Gauwen waar zij actief was in de keuken. We 
wensen Marie-Cecile het allerbeste!

Nieuw in dienst

Nadja De Coen, logistiek bediende WZC Ter Gauwen
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VERENIGINGEN AAN HET WOORD

Businarias - Boek Omer Wattez
De Heemkundige Kring Businarias, opgericht in 1996, bestaat 26 
jaar en het aantal leden schommelt rond de 300. De naam 
verwijst naar het toponiem Bossenare dat reeds in de twaalfde 
eeuw in het Latijn vermeld werd als Businarias. Drie keer per jaar 
verschijnt hun tijdschrift, het uithangbord van de vereniging, met 
allerlei bijdragen over de geschiedenis van de vier 
deelgemeenten. In 2000 startte de kring met een 
documentatiecentrum in de Maalzaakstraat en is nu gehuisvest 
in de benedenverdieping van het Administratief Centrum in 
Maarkedal. De tweede en laatste zondag van elke maand kan 
men er terecht tussen 9 en 12 uur. Ook zij die hun 
familiestamboom willen maken vinden hier zeker informatie.

In de loop der jaren gaf men tal van lezingen, organiseerde men 
tentoonstellingen en publiceerde men allerlei boeken zoals ‘De 
Sint-Britiuskerk te Etikhove’, ‘Maarke-Kerkem in de maalstroom 
der tijden’, ‘150 jaar Louise-Marie’, ‘Het oorlogsdagboek van  
Odon Van Pevenaege’, ‘Le veil rentier d’Audenaerde’, ‘De 
Saedeleer … achterna’. Onlangs verscheen ‘Omer Wattez – een 
andere kijk op zijn leven en werk’, het werd voorgesteld op 
vrijdag 9 december in de kerk van Schorisse. Dit boek kan nog 
altijd aangekocht worden voor 30 euro (overschrijven op 
rekening-nummer van Businarias BE80 7475 1604 5077 met 
vermelding 'Boek Omer Wattez').

OMER WATTEZ

EEN ANDERE KIJK OP  
ZIJN LEVEN EN WERK
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Marc Vuylsteke

Feestcomité 'Wij, Heeren van Schoorisse'  en de 
parochieploeg van Schorisse nodigen iedereen uit 
voor 'Kêstdaag iên Schuûse' op vrijdag 23 december. 
We beginnen om 19 uur stipt in de Sint-Petruskerk 
met een samenzang van traditionele Vlaamse 
kerstliederen. De begeleiding gebeurt door Isabelle 
Van Ongevalle. Tussendoor brengt Lutgarde Desmet 
ons 'een Schuûsies kêstvertuîsokke'.

Vanaf 19 uur kan je op het kerkplein al terecht om wat 
te keuvelen bij een hapje en een drankje. Na Schuûse 
zingt kêstliedsies schakelen we echter een versnelling 
hoger met een optreden van 'Penny Marshall'.
Gezellige kerstsfeer verzekerd!

Kêstdaag iên Schuûse
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TERUGBLIK

Klimtoestellen De Kleine ReusDe speelplaats van De Kleine Reus kreeg een upgrade, de leerlingen werden verrast met nieuwe  klim -en klautertoestellen. 

Week van het Bos
De leerlingen van De Kleine Reus kregen een 
rondleiding van prinses Senori in het Muziekbos.

Scholenveldloop

Racen, rennen, lopen … iedereen zette zijn beste 

beentje voor tijdens de scholenveldloop op het 

terrein bij vrijetijdscentrum De Maalzaak. 

Marca Boutique

De jongens van PAUWEL en Mooneye deden het 

Marca vrijdag 18 november op hun grondvesten 

daveren. Het publiek kon de hoofdact zodanig 

smaken dat ze tot drie keer terugkwamen voor een 

bisnummertje. 

11 november Wapenstilstand

Naar jaarlijkse gewoonte werd er ter herdenking van 

Wapenstilstand hulde gebracht bij de diverse 

gedenkstenen.

Voorstellingen in GC het Marca 
GC het Marca heeft er drukke dagen op zitten. 

Jan De Wilde bracht kleinkunst en Bas Birker 
zorgde voor een komische noot. 

Kinderkunstenfeest in De Maalzaak

Op 20 november werd De Maalzaak omgetoverd tot 

een heus kinderkunstenfeest. Tal van workshops en 

activiteiten zorgden voor een kleurrijke dag. 

Sinterklaas op bezoek

De Sint kwam op bezoek in Maarkedal, alle 

kinderen zijn braaf geweest dit jaar!

Schoolvoorstellingen in GC het Marca

De leerlingen van het eerste en tweede leerjaar 

genoten van de show ‘Boer Dandy en de Tiktok-

heks’. De kleuters van de tweede en derde 

kleuterklas werden vrienden met een spin in 

‘Webbeding’. 
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DECEMBER
 

 14  Budgetvriendelijk bloemschikken

 17   Woensdag 14 december, zaterdag 17 december  
 telkens van 20 tot 22 uur 

 Huiskameratelier Rivendel, Boigneberg 6

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

 17  Budgetvriendelijk bloemschikken:  
 tafelstuk voor Kerst en eindejaar 
 Zaterdag 17 december van 14 tot 16 uur 

 Huiskameratelier Rivendel, Boigneberg 6

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

 17  High tea op de Amberhoeve 
 Zaterdag 17 december van 15 tot 18 uur

 Amberhoeve

 www.amberhoeve.be

    

 17  1ste N-VA Maarkedal Quiz
 Zaterdag 17 december om 19.30 uur

 GC het Marca

 N-va Maarkedal 
 maarkedal@n-va.be

 23  Kêstdaag iên Schuûse
 Vrijdag 23 december

 Sint-Pieterskerk Schorisse

 Wij Heeren van Schoorisse

JANUARI

 5  Dertienavond Maarke-Kerkem
 Donderdag 5 januari van 19.30 tot 22.30 uur

 De Lustige Boer, Maarkeweg 72

 Vrijetijd@maarkedal.be | 055 33 46 52

 6  Driekoningen Schorisse
 Vrijdag 6 januari van 19.30 tot 22.30 uur

 Moeder Stiene, Langestraat 31

 vrijetijd@maarkedal.be | 055 33 46 52

    

 07  Kinderdriekoningen
 Zaterdag 7 januari om 16.15 uur

 GC het Marca

 Gemeentebestuur Maarkedal 
 vrijetijd@maarkedal.be | 055 33 46 52

 7  Driekoningen Nukerke
 Zaterdag 7 januari van 19.30 tot 22.30 uur

 ’t Stoofke, Rijksweg 34

 vrijetijd@maarkedal.be | 055 33 46 52

 9  Zotte Maandag Etikhove
 Maandag 9 januari van 19.30 tot 22.30 uur

 ’t Verschil, Nederholbeekstraat 95

 vrijetijd@maarkedal.be | 055 33 46 52

 16  Rots en Water | Weerbaarheidstraining  
 voor kinderen en jongeren
 Maandag 16 januari tot en met maandag 20 maart

 Praktijk De Bolderkar

 info@praktijkdebolderkar.com | 0479 43 46 88
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.
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FEBRUARI
    

 03  Kampioenenhulde 2023
  Vrijdag 3 februari

 GC het Marca

 Gemeentebestuur Maarkedal 
 vrijetijd@maarkedal.be | 055 33 46 52

    

 11  Daalman & Isabelle A
 Zaterdag 11 februari van 20 tot 23 uur

 GC het Marca

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

 25  Patchwork met de naaimachine:   
 Bargello
 Zaterdag 25 februari van 10 tot 16 uur

Huiskameratelier Rivendel, Boigneberg 6

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

MA ART
    

 04  The recup boys

 05  Zaterdag 4 en zondag 5 maart

GC het Marca

The recup boys
www.facebook.com/recupboys

 11  Open textielatelier
 Zaterdag 11 maart van 14 tot 17 uur

 Huiskameratelier Rivendel, Boigneberg 6

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

Meer weten over het bevolkingsonderzoek?
Bel grati s naar het Centrum voor Kankeropsporing op 
0800 60160 tussen 9 en 12 uur en 13 en 16 uur, stuur een 
e-mail naar info@bevolkingsonderzoek.be, of surf naar
htt ps://baarmoederhalskanker.bevolkingsonderzoek.be/

Heb je vragen over je persoonlijke medische situati e, 
neem contact op met je huisarts of gynaecoloog.

JANUARI 2023: MAAND VAN HET BEVOLKINGSONDERZOEK BAARMOEDERHALSKANKER

Ik doe het straks wel. 
Eerst nog wat lezen.

BLA
BLA
BLA

VROEGTIJDIGE 
OPSPORING IS DE 
BESTE BESCHERMING
TEGEN BAARMOEDER-
HALSKANKER
Laat van je 25ste tot en met je 64ste 
elke drie jaar een uitstrijkje nemen.

GEEN EXCUSES. LAAT EEN UITSTRIJKJE NEMEN.
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#maarkedalmoetjebeleven

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

@nele_devos_

@hannebanane69

@toller.hercule

@linseyreynaert

@francisraman @kljetikhove

@rumble.n.bloom

@natuurdecor@koenprvst
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27Nieuws uit Maarkedal ◁

ADMINISTRATIEF CENTRUM

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

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

Gesloten op maandag 26 december.

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 17 uur 
 ӽ zaterdag: 10 tot 12 uur

Gesloten op zaterdag 24 december en zaterdag 31 
december.

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 maandag 26 december.

RECYCLAGEPARK

Stationsberg 

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

of 055 33 46 40
 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 van zaterdag 24 december tot en met zaterdag 
31 december.

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



Wie herinnert zich…
Normaal had de viering van 100 jaar fanfare De Bijenkorf moeten plaatsvinden in 2021. 
Maar door de coronamaatregelen wordt het 2023, met het traditionele concert op 11 en 
12 maart onder leiding van Felix Verlet. Voor dit uitzonderlijk jubileum heeft de fanfare 
een compositie-opdracht gegeven aan Johan Evenepoel. Hem werd gevraagd iets te 
schrijven op maat van de fanfare. Met het liedje 'Wij zijn de mannen van Etikhove, wij 
bro'n de mussen op de stove' als leidmotief componeerde Johan een ode aan ons mooie 
Maarkedal. Benieuwd? Noteer alvast 11 of 12 maart in je agenda!


