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11 juli: we mogen terug vieren!

Gastgezin opvang Oekraïners aan het woord

Vernieuwing Nukerkeplein 
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In 1864 schreef de bekende Franse schrijver Jules Verne zijn boek ‘Naar het 
middelpunt van de aarde’. De vertaling van een prachtige zin uit één van zijn 
allereerste meesterwerken wil ik u voor deze editie van Publiek niet 

onthouden: “Het was het huis van een boer, maar in gastvrijheid was het dat van 
een koning.”

Onze kleine gemeente heeft zich de voorbije maanden nogmaals van haar 
mooiste kant laten zien. In Oekraïne voltrekken zich de grootste gruwelijkheden 
op ons continent sinds de Tweede Wereldoorlog. Burgers ontvluchten hun land 
en laten alles achter wat ze lief hebben. In Maarkedal sloten we onze ogen niet 
voor al dat leed. Gastgezinnen boden in onze gemeente maar liefst 42 
slaapplaatsen aan Oekraïense vluchtelingen. Daarmee zijn we één van de tien 
gemeenten in onze provincie die het aantal opgelegde opvangplaatsen heeft 
behaald. De gastvrijheid van alle gastgezinnen en de inzet van ons 
gemeentepersoneel en alle vrijwilligers waren opnieuw zeer hartverwarmend. 
Ook in moeilijke tijden steken Maarkedallers dus de handen uit de mouwen. 

Als gemeentebestuur konden we niet achterblijven bij 
de uitvoering van ons bestuursakkoord. We stelden de 
voorbije weken onze plannen voor rond de heraanleg 
van het dorpsplein in Nukerke. Jarenlang bleef dit 
enkel bij vage plannen, maar nu wordt er eindelijk 
werk gemaakt van ontharding en vergroening. Het 
dorpsplein moet op deze manier terug een veilige en 
groene ontmoetingsplaats worden voor jong en oud. 

We maken duidelijke keuzes waarbij we maximaal 
rekening houden met de bezorgdheden van de 
buurtbewoners. Een lijn die we met het 
gemeentebestuur aanhouden en blijven doortrekken.

Na de inspanningen die we de afgelopen maanden allen 
hebben geleverd, volgt deze zomer ongetwijfeld de 
ontspanning. Ik wens alle Maarkedallers een 
fantastische en deugddoende zomervakantie toe. In 
deze editie van Publiek vindt u alvast heel wat 
evenementen terug waar vele organisatoren u gastvrij 
en ondernemend zullen verwelkomen. Onze 
avondmarkt op 11 juli bijvoorbeeld wordt opnieuw een 
gezellig volksfeest. We mogen weer vele kraampjes en 
standjes verwelkomen en ik hoop ook u als 
burgemeester te mogen begroeten. Dan kunnen we 
samen eentje drinken op onze Vlaamse feestdag. 
Of misschien twee …?

Met enthousiaste groeten,
Joris Nachtergaele //  Burgemeester

Gastvrij en ondernemend  
de zomer in

 Het dorpsplein 
wordt een groene 
ontmoetingsplaats 
voor jong en oud

VOORWOORD
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LEVEN EN WELZIJN 

In België is elke burger een potentiële donor. Dit wil zeggen dat de 
overheid ervan uitgaat dat je bij overlijden een orgaandonor bent, 
tenzij je via registratie hiervoor weigerde. In de praktijk polst de arts 
altijd eerst bij de nabestaanden naar de wens van de overledene. Wil 
je de emotionele beladen vraag naar orgaandonatie vermijden bij je 
nabestaanden, dan is het beter om je ook nog eens expliciet te laten 
registreren als orgaandonor.

Iedereen die minstens zes maanden is ingeschreven in het bevolkings- 
of vreemdelingenregister én in staat is zijn/haar wil te uiten, kan zich 
registreren. Indien het een minderjarige betreft, kan een ouder of 
voogd steeds verzet aantekenen. Vanaf 18 jaar ligt de keuze in eigen 
handen.

Hoe registreren?
Vroeger moesten burgers naar het gemeentehuis gaan om hun 
keuze te registreren, alleen de gemeente had namelijk de nodige 
toegang om je verklaring in de databank te registreren. Sinds  
1 juli 2020 kunnen burgers hun wensen met betrekking tot 
donatie van organen en weefsels op drie verschillende manier 
laten registreren:

 ▷ zelf online registreren via www.mijngezondheid.be
 ▷ bij je huisarts een verklaring invullen en laten registreren
 ▷ in het gemeentehuis van je woonplaats
 ▷ bovendien kunnen burgers hun wensen afzonderlijk 

registreren voor vier types van donatie:
• transplantatie donororgaan
• transplantatie cellen en weefsels
• ontwikkeling van innoverende therapieën
• wetenschappelijk onderzoek

Registratie van wilsverklaringen met betrekking tot 
orgaandonatie

www.klikvoororgaandonatie.be
Maak je afspraak via www.maarkedal.be/afspraken
Dienst Burgerzaken | burgerzaken@maarkedal.be |
055 33 46 40

 ▷ Één enkele donor kan minstens acht levens 
redden.

 ▷ Er staan 1.200 patiënten op de wachtlijst in 
België, de meesten wachten op een nier.

 ▷ De eerst geslaagde orgaantransplantatie vond 
plaats in 1954, een niertransplantatie van een 
Amerikaan aan zijn tweelingbroer.

 ▷ Er staat geen leeftijd op orgaandonatie, de 
oudste orgaandonor tot nu toe was 90 jaar oud.

 ▷ Elk jaar zijn er meer dan 90.000 transplantaties, 
dat zijn tien orgaandonaties per uur.

Wist-je-datjes
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BURGERZAKEN

E-loket burgerzaken

Zitdag lokale belastingen

Maak je afspraak via
www.maarkedal.be/laat-je-helpen-met-je-belastingaangifte
www.financien.belgium.be/particulieren/belastingaangifte

Heb je attesten met betrekking tot burgerzaken 
nodig maar geen tijd om langs te komen in het 
Administratief Centrum? Weet dan dat je veel 
documenten snel en makkelijk zelf online kan 
opvragen! Hiervoor surf je naar onze website 
www.maarkedal.be en klik je op het icoontje 
“E-loket” op de homepagina. Daar vind je een 
overzicht van welke documenten en attesten je 
allemaal van thuis uit kan opvragen en per mail 
ontvangt. Hiervoor heb je 
jouw eID met kaartlezer 
nodig of gebruik je de 
itsme-app.

Laat je helpen met je belastingaangifte
Op maandag 20 juni wordt, in samenwerking met 
de FOD Financiën, een zitdag voor het invullen van 
de aangiften personenbelasting georganiseerd. Dit 
kan enkel op afspraak. Het aantal aangiftes is 
bovendien beperkt tot één per afspraak. Indien je 
meerdere aangiftes wilt laten invullen, moet je 
evenveel afspraken aanvragen. Aangiften van 
zelfstandigen worden niet ingevuld.

Wat breng je mee?
Je identiteitskaart en de identiteitskaarten van de 
personen waarvoor je een afspraak hebt gevraagd, 
je inkomstenfiches en je attesten (hypothecaire 
lening, levensverzekering, kinderopvang …).

Kan je niet langskomen of zijn er geen plaatsen 
meer?

 ▷ Ga langs in het belastingkantoor te  
Oudenaarde, Marlboroughlaan 4, dit kan enkel 
na afspraak via 02 575 56 66.

 ▷ Je kan beroep doen op telefonische hulp bij het 
invullen van de aangifte, hiervoor dien je ook 
een afspraak te maken via 02 575 56 66.

 ▷ Je kan zelf je aangifte indienen via  
www.taxonweb.be.

 ▷ aangifte van adreswijziging

 ▷ attest van Belgische nationaliteit

 ▷ attest van gezinssamenstelling 

 ▷ attest van leven 

 ▷ attest van verblijf voor een huwelijk

 ▷ attest van wettelijke samenwoning

 ▷ attest van woonst

 ▷ attest van woonst met de historiek van al je vorige 
adressen (in Maarkedal)

 ▷ uittreksels uit burgerlijke stand (geboorte, huwelijk, 
adoptie, echtscheiding ...) 

 ▷ uittreksel uit het bevolkingsregister

 ▷ uittreksel uit het strafregister

Volgende documenten kan je opvragen via ons E-loket:

Wist je dat je via onze website in één klik 
naar jouw burgerprofiel kan surfen. Ga 
naar onze homepagina en klik rechtsboven 
op ‘aanmelden mijn burgerprofiel’ en vind 
alle overheidszaken in één persoonlijk 
overzicht.
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ACTUA

Opvang vluchtelingen Oekraïne
Je kan er de laatste maanden niet omheen. De oorlog tussen Rusland en Oekraïne brengt heel wat met zich 
mee. Oekraïners moesten vluchten uit hun thuisland en kwamen in Europa veiligheid zoeken. Hoe is  
Maarkedal hier mee omgegaan? We nemen een kijkje achter de schermen bij de Sociale Dienst en een 
Maarkedals gastgezin.

Een sprong in het onbekende
Voor de Sociale Dienst kwam de 
plotse toestroom van Oekraïense 
vluchtelingen als een nieuwe uitdaging 
op hun pad. De opvangplaatsen 
werden ’s middags geregistreerd in de 
huisvestingstool om enkele uren later 
al telefoon te krijgen met de vraag om 
11 Oekraïense vluchtelingen op te 
vangen en diezelfde avond nog te 
plaatsen. De anderen volgden de 
dagen en weken daarop. In het begin 
was er amper informatie over hoe de 
opvang wettelijk geregeld diende te 
worden. Vanuit de overheid kwam er 
langzamerhand een regelgeving op 
gang en zorgden digitale info- 
momenten voor de nodige bijscholing. 
In de regio was Maarkedal al snel 
pionier qua opvang van Oekraïense 
families.

Initiatieven
Het aanbod van huisvestingsplaatsen 
bij particulieren in Maarkedal was van 
bij het begin heel groot, 42 plaatsen 
werden aangeboden door enthousiaste 
Maarkedalse gastgezinnen.  
Verschillende vrijwilligers engageerden 
zich ook om Oekraïense vluchtelingen 
bij allerlei zaken te begeleiden. Er 
werd een vrijwilligersgroep opgestart 
onder leiding van coördinator Juanita.  
Deze groep werd vooral ingezet om de 

Oekraïense vluchtelingen vlot te 
begeleiden in heel concrete zaken 
zoals het openen van een bank- 
rekening, het vervoer naar de 
OKAN-klas …

Moeilijkheden
De grootste drempel is de taalbarrière. 
Gelukkig bestaan er de dag van 
vandaag vertalingapplicaties, leve het 
internet! De Sociale Dienst liep continu 
met de gsm klaar in de hand op de 
werkvloer, zo konden ze de  
Oekraïners wegwijs maken in 
Maarkedal en allerlei praktische zaken 
in orde brengen voor hen. Helaas 
brengt zo’n oorlogssituatie veel 
emotionele bagage met zich mee en is 
het verloop van volledige, gevoels- 
matige gesprekken een heel pak 
moeilijker. Ook zaten zij met heel veel 
vragen waarop zowel de Sociale 
Dienst als de gastgezinnen niet direct 
een antwoord op konden geven. 

Takenpakket
De taken zijn dubbelzijdig: enerzijds 
de Oekraïense vluchtelingen  
begeleiden en administratie in orde 
brengen voor wat betreft inkomen, 
inschrijving VDAB, inschrijvingen 
school, kinderbijslag aanvragen, in 
orde brengen van het lidmaatschap bij 
de mutualiteit, busabonnementen 

aanvragen, naschoolse activiteiten of 
vakantiekampen zoeken … Anderzijds 
ook oog hebben voor de vragen en 
draaglast van de opvanggezinnen en 
naar hun bekommernissen luisteren en 
daar proberen aan tegemoet te komen. 
De volgende fases zijn nu de 
zoektocht naar tewerkstelling en een 
zelfstandige huisvesting.

Verwelkomingsavond
Op 4 april ging er een onthaalavond 
door in vrijetijdscentrum De Maalzaak. 
Er was een talrijke opkomst, alle 
Oekraïense vluchtelingen en hun 
gastgezinnen waren aanwezig. Na een 
welkomstwoordje werden de 
Oekraïense families wegwijs gemaakt 
in onze gemeente. Deze onthaalavond 
werd positief ervaren door de 
deelnemers. Dit gaf hen ook de 
mogelijkheid om onderling kennis te 
maken en hun herkomstplaatsen te 
situeren.

Voldoening
De opvang en de begeleiding van de 
Oekraïense vluchtelingen.vraagt veel 
geduld. Ondanks de taalbarrière was 
er steeds veel dankbaarheid en 
appreciatie.

 ▷ Maarkedal is één van de tien gemeenten in Oost-Vlaanderen die het invullen van het aantal opgelegde plaatsen 
behaalde.

 ▷ 42 slaapplaatsen werden aangeboden verdeeld onder verschillende Maarkedalse gastgezinnen.
 ▷ 25 Oekraïners verblijven momenteel nog in Maarkedal.
 ▷ Drie families zijn al verhuisd naar een zelfstandige woning in naburige gemeenten, één familie naar Luik.
 ▷ Nog geen enkele familie is teruggekeerd naar Oekraïne.
 ▷ Sommige families hopen hun leven hier verder op te bouwen.

Interessante weetjes
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Dag Patricia, kan je even jouw gezinssituatie schetsen?
Zelf zijn wij een nieuw samengesteld gezin met vijf kinderen. 
De vier oudste kinderen zijn intussen het huis uit. De jongste 
dochter Manou studeert in Antwerpen. Ze zit op kot en komt in 
het weekend en tijdens de schoolvakanties naar huis. 
Momenteel vangen wij een Oekraïens koppel op, Tanija en 
Grishia. Zij slapen in de kamer van Manou. Tanija is sinds kort 
met pensioen en was ingenieur in de metaalindustrie. Grishia 
is deeltijds met pensioen en nog deeltijds docent fysica aan 
de universiteit van Charkov. 

Met welke mindset hebben jullie je huis  
opengesteld?
Wij hebben daar toch eerst eens serieus over moeten 
nadenken aangezien Manou én ikzelf heel veel belang 
hechten aan privacy. Maar na de beelden eind februari van 
onschuldige burgers die probeerden te vluchten en zonder 
reden doodgeschoten werden op straat, hebben we toch de 
knoop doorgehakt. In ons huis is het niet zo evident: beneden 
is alles (keuken, living …) open en we hebben maar één 
badkamer. We hadden altijd gedacht dat we een mama met 
één of twee kindjes zouden opvangen. Dit ging ideaal zijn 
omdat ze dan konden overnachten in de kamer van onze 
jongste zoon met een eenpersoonsbed en extra matras of 
kinderbed. Toen we vernamen dat er een koppel zou komen, 
hebben we met Manou overlegd of ze bereid was haar ruimere 
kamer met dubbel bed af te staan, waar ze akkoord mee was. 

Welke moeilijkheden ervaar je?
Taal is zeker een probleem, gezien hun kennis van Engels 
zeer beperkt is. Ze volgen sinds de paasvakantie wel 
Nederlandse les, maar dit gaat zeer moeizaam. De moeilijkste 
drempel is op vlak van privacy. Ik ben zelfstandige en werk 
doorgaans van thuis uit. Sinds ze bij ons zijn, ben ik toch wel 
drie à vier uur per dag met hen bezig. Dikwijls voor zeer 
praktische vragen/aangelegenheden (OCMW voor leefloon, 
inschrijving burgerlijke stand, controle wijkagent, sociaal 
abonnement De Lijn, aansluiting bij de mutualiteit, opening 
Belgische bankrekening, boosterprik Covid, afspraak 
mammografie …). Maar ook dikwijls voor traumatische momen-
ten: bombardement Universiteit Charkov waar Grishia les 
gegeven heeft, vliegoefeningen Belgisch Leger F16 boven ons 
huis waarbij ze panikeerden en dachten dat de Russen hier 
waren, sinds enkele dagen terug zware bombardementen op 
hun thuisstad waarbij ook een collega gesneuveld is ... Op die 
traumatische momenten kan ik niet anders dan tijd vrij maken 
voor hen. Je kan moeilijk zeggen 'sorry, het past nu even niet 
want ik moet dringend een offerte maken of naar een klant'.

In welke mate verschilt de realiteit van je eerste 
verwachtingen?
Ik wist dat het zwaar zou worden en dat blijkt ook een feit te 
zijn. Vooral het gebrek aan privacy én hun nood om altijd zicht 
te hebben op mijn tijdsindeling (om zich veilig te voelen) weegt 
door. Maar ik had dit ook verwacht. We hebben wel beslist om 
de opvang binnenkort stop te zetten. Bij deze wil ik wel de 
Sociale Dienst van Etikhove heel expliciet bedanken voor hun 
ondersteuning. Ze hebben ons én Grishia en Tanija 100% 
ondersteund! 

Het lokaal bestuur Maarkedal wenst alle gastgezinnen 
en vrijwilligers uitdrukkelijk te bedanken die zich de 
laatste maanden hebben ingezet voor de Oekraïense        
vluchtelingen. Bedankt! 

Gastgezin aan het woord - Patricia Laevens

Gezellig samen tafelen

Grishia en Tanija ijverig aan het studeren voor hun eerste toets  
Nederlands met hond Tiago als toezichter

Sociale Dienst | socialedienst@maarkedal.be 
055 33 46 67
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RUBRIEKOMGEVING

 Op de hoogte blijven van de wegenwerken in jouw buurt? Registreer je voor onze sms-dienst of volg de updates online via  
www.maarkedal.be/dienstverlening/projecten-wegen-en-verkeer.

 Dienst Patrimonium | patrimonium@maarkedal.be | 055 33 46 64

Wegen- en rioleringswerken: een stand van zaken 

Rattepoelstraat en omgeving 
In februari gingen de rioleringswerken in de Rattepoelstraat 
van start. Meteen werd duidelijk dat deze straat zijn naam 
waardig is. De aannemer kreeg te maken met hoge grond- 
waterstanden en een onstabiele ondergrond. In april en mei is 
er ten volle van de droge periode geprofiteerd en is de 
riolering volledig aangelegd in deze straat. Momenteel zijn de 
nutsmaatschappijen in de weer met het aanleggen en 
vernieuwen van kabels en leidingen. Ook de riolering wordt 
aangelegd in de Wijmierstraat, Hasselstraat en Bogaartsveld. 
Na de nutswerken en rioleringswerken wordt gestart met de 
nieuwe bovenbouw. Volgens huidige planning zullen de werken 
afgerond zijn tegen eind september. 

Kolpaartstraat 
Project Kolpaartstraat werd eind april aangevat in de 
Schoolstraat. Daar werden de riolering en verharding intussen 
aangelegd. De aannemer is momenteel bezig aan fase 1 van 
de rioleringswerken in de Kolpaartstraat zelf. Het einde van 
deze werken is voorzien in november. 

Eikenberg
De plannen en het aanbestedings- 
dossier zijn bijna afgewerkt. Nog 
enkele zaken finaliseren en er wordt 
gestart met de aanbesteding. In de 
loop van de zomer zal de aannemer 
aangesteld worden waarna er een 
startdatum van de werken zal 
vastgelegd worden. 

Stationsberg, Steenbeekdries en 
Mariaborrestraat
Ook voor het andere kasseidossier 
liggen de plannen klaar. Het verschil 
met de Eikenberg is dat er voor dit 
project een aantal kleine grond-       

innames moeten worden uitgevoerd. 
Daardoor zal de aanbesteding voor dit 
project pas later dit jaar opgestart 
worden. 

Nitterveldstraat, Kafhoek en 
Geerstraat
In samenwerking met het stads- 
bestuur van Ronse en het Agentschap 
Wegen en Verkeer worden de plannen 
voor de heraanleg van de Nitterveld-
straat, Kafhoek, Geerstraat en 
Savooistraat (Ronse) voorbereid. Deze 
plannen beginnen langzaamaan vorm 
te krijgen. De werken zullen in de loop 
van 2023 opgestart worden. 

Erosieproject Tenhole
Op het perceel op de hoek van 
Tenhole met de Dierikstraat wordt een 
constructie aangelegd die de erosie 
vanaf de hogergelegen percelen sterk 
zal inperken, in combinatie met een 
buffergracht waarin het regenwater 
wordt vastgehouden dat daarna 
vertraagd wordt geloosd. Voor dit 
project is de aannemer aangesteld. De 
werken worden kort na het bouwverlof 
opgestart en zullen voor het einde van 
dit jaar afgerond zijn.  

Projecten in uitvoering

Projecten in voorbereiding
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Verkeersveiligheid N60

Verledding openbare verlichting

VLIF-steun voor de land- en tuinbouw – RLVA als partner

De gewestweg N60 staat in de Vlaamse Ardennen bekend als de drukke, centrale 
toegangsweg die de Oost-Vlaamse steden Gent, Oudenaarde en Ronse met 
elkaar verbindt. De toenemende verkeersdrukte op de N60 zorgde helaas in het 
recente verleden voor een zichtbare verhoging van het aantal zware ongevallen 
op Maarkedals grondgebied. De verklaring is onder meer te vinden in de 
specifieke kenmerken van de N60, die ter hoogte van Nukerke deel uitmaakt van 
een dorpskern. Tal van woningen, handelszaken en gemeentewegen komen recht-
streeks uit op deze drukke baan. Dit in combinatie met de vaak onaangepaste 
weginfrastructuur en te hoge snelheden maakt de N60 in Maarkedal ronduit 
gevaarlijk voor alle weggebruikers.

Namens de voltallige gemeenteraad wordt dan ook met aandrang aan Agentschap Wegen en Verkeer 
Oost-Vlaanderen gevraagd om nieuwe maatregelen zoals trajectcontroles, voorsorteerstroken en andere 
fysieke ingrepen te treffen en zo de verkeersveiligheid van de N60 in Maarkedal te verhogen.

De gemeente Maarkedal wil haar openbare verlichting tegen 2030 
volledig ombouwen naar led. Dit past in de klimaatdoelstellingen en de 
ambitie van de Vlaamse Regering om volledig te 'verledden' tegen 2030.
Gemeente Maarkedal telt momenteel 1.943 verlichtingstoestellen. 
Hiervan is tot nu toe al 30,26% voorzien van ledverlichting. 

Afgelopen zomer heeft de Vlaamse Overheid de lijst van niet-productieve investeringen waarvoor landbouwers steun krijgen fors 
uitgebreid en de procedure vereenvoudigd. Waar bijvoorbeeld vroeger eerst attesten aangevraagd moesten worden, is er nu voor 
specifieke investeringen een technisch verantwoordingsadvies nodig. Dit advies wordt opgemaakt door een adviseur en dat volstaat 
dan als bewijs voor uitvoering van niet-productieve investeringen. De kosten daarvoor worden gedeeltelijk of geheel vergoed. Daarnaast 
zijn er ook nog demonstratieprojecten waarbij verschillende organisaties landbouwers informeren maar ook helpen met de uitwerking 
van een investering. Het loont zeker de moeite om te kijken of er een interessante niet-productieve investering voor je bedrijf te vinden 
is op de lijst op www.vlaanderen.be/landbouw/npi. Je vindt er meer details over de voorwaarden en de vergoedingspercentages.
 
Er zijn dus heel wat interessante niet-productieve investeringen die je als landbouwers kan uitvoeren die een bijdrage leveren aan 
milieu, biodiversiteit, waterberging of landschap. Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen heeft de nodige terreinervaring en kan je 
informeren, adviseren en ondersteunen bij de aanvraag en uitvoering van deze niet-productieve investeringssteun.

 ▷ Krommestraat

 ▷ Kortestraat

 ▷ Maalzaakstraat

 ▷ Nederholbeekstraat (gedeeltelijk)

 ▷ Spoorwegdreef

 ▷ Spichtenberg

 ▷ Tenabele

 ▷ Weitstraat

Dit jaar komen de volgende straten 
nog aan de beurt:

INTERESSE?
 ▷ info@rlva.be
 ▷ 055 20 72 65
 ▷ www.lv.vlaanderen.be/subsidies/vlif-steun/

vlif-investeringssteun-voor-land-en-tuinbouwers
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RUBRIEKOMGEVING

Dorpsplein Nukerke
Het Nukerkeplein en de omliggende straten krijgen binnenkort een drastische metamorfose.  
De ‘betonwoestijn’ maakt plaats voor een groen dorpspark waar iedereen zich welkom zal voelen. Zo 
wordt de parking aan de Nukerkestraat omgezet naar een extensief grasland met enkele bomen en 
stinzenvegetatie. Daarnaast wordt ook de Glorieuxstraat onder handen genomen. Hier wordt het voetpad 
doorgetrokken tot aan de Pontstraat en wordt er ook een kiss-and-ride-zone aangelegd bij de school. 

Dit alles komt voort uit een duurzamer beleid, het Lokaal Energie- en Klimaatpact (LEKP) én het  
burgemeestersconvenant waarin het gemeentebestuur zich heeft geëngageerd te willen ontharden. 
Ontharding zorgt tevens voor een betere waterinfiltratie.

Het traject hiervoor is opgestart in juni 2020. Buro Groen 
werd geselecteerd om de ontwerpen en schetsen te 
maken. Dit werd telkens besproken met de belang- 
hebbenden. Onder meer handelaars en verenigingen van 
Nukerke hadden de mogelijkheid hun feedback te geven 
waarna dit opgenomen werd in het ontwerp.  Op maandag 
23 mei was er een laatste participatiemoment voor de 
buurtbewoners. Zij kregen als eerste de nieuwe plannen te 
zien en konden zich uitspreken en extra suggesties doen. 
Deze feedback wordt dan ook weer meegenomen in het 
finale ontwerp. De werken zullen dit najaar starten en 
zullen drie tot vier maanden duren.

Eglantierstraat

Nukerkestraat
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Nukerkestraat - Boelaardstraat

Glorieuxstraat



12 ▷ Nieuws uit Maarkedal 

RUBRIEKOMGEVING

Ik wil een probleem melden!

Wie bel ik best?
Voor de meeste defecten of storingen in onze gemeente, kan je zelf naar een direct nummer bellen. Dit is 
belangrijk zodat de problematiek direct bij de juiste contactpersoon terecht komt en de hinder bijgevolg 
sneller wordt opgelost. Hieronder vind je een overzicht wie je wanneer kan contacteren.

 ▷ Dringende hulp: 112

 ▷ Brandweer Vlaamse Ardennen (BVLAR): 055 31 15 60 

 ▷ Stormschade: www.bvlar.be/stormschade

 ▷ Noodnummer storm 1722 of www.1722.be

Brandweer

 ▷ Storingen of defecten melden 
(enkel m.b.t. het openbaar 
domein, geen privériolering): 
078 35 35 88

 ▷ Meldingen inzake gewestwegen: 
www.meldpuntwegen.be  
055 46 03 40

 ▷ Schademeldingen: 0800 22 800

 ▷ Vragen over uw Diftar huisvuilcontainer, een ophaling aan huis aanvragen of extra afvalzakken aanbieden: 0800 90 270.

 ▷ Schademeldingen: 015 66 65 55

Farys (water en riolering) Agentschap Wegen en Verkeer 
of AWV (gewestwegen)

Proximus (internet en telefonie)

IVLA-infolijn

Telenet (internet en telefonie)

 ▷ Dringende hulp: 101

 ▷ Politiezone Horebeke – Maarkedal – Zwalm - Brakel:  
055 42 60 00

 ▷ Wijkcommissariaat Maarkedal: 055 33 46 49

Politie

 ▷ Algemeen nummer: 078 35 35 34 

 ▷ Gasreuk: 0800 65 0 65

 ▷ Storingen: 078 35 35 00

 ▷ Actuele elektrische storingen kunnen teruggevonden worden op de website van Fluvius (www.fluvius.be)

 ▷ Storingen van de straatverlichting kunnen gemeld worden via www.fluvius.be of www.straatlampen.be 
TIP! De meeste verlichtingspalen zijn genummerd, indien dit nummer vermeld wordt gaat de opvolging vlotter. 

Fluvius (gas en elektriciteit): 

 ▷ Mobiliteit en gemeentewegen: meldingen via het meldpunt  
op www.maarkedal.be of per mail naar patrimonium@maarkedal.be

 ▷ Dienst Patrimonium: 055 33 46 64 

 ▷ Gemeentelijk noodnummer bij storm: 055 39 77 17

• activering van dit nummer wordt meegedeeld via Facebook

Gemeente Maarkedal
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1 2

3

Ga naar de huisarts als je je niet goed voelt of een rode kring ziet 
op de plaats van de tekenbeet.

VAN EEN TEKENBEET KUN JE ZIEK WORDEN.
Controleer jezelf daarom ALTIJD nadat je in de natuur geweest bent. Dezelfde dag nog.

Heb je genoten van een dagje in de tuin, 
het bos of het park?

Fijn! Genieten van de natuur is 
goed voor je gezondheid.

Maar ... wees niet gek! 
Doe dezelfde dag nog de TEKENCHECK!

Super,  
CONTROLEER 

 je lichaam elke 
keer weer  nadat 
je in de natuur 
geweest bent.

Let EEN MAAND LANG op deze  SYMPTOMEN: 

Meer informatie 
en adviezen op 
de website
tekenbeten.be
Noteer de datum en 
plaats van de tekenbeet 
en herinner jezelf aan 
het opvolgen van de 
symptomen.  
Je kunt hiervoor de app 
TekenNet gebruiken.

CONTROLEER je lichaam VAN KOP TOT TEEN, 
want een teek is erg klein en zoekt een warm plekje.

BEN JE 
TEEKVRIJ?

HEB JE EEN TEKENBEET?
VERWIJDER de teek rustig en in één beweging.

Sm
ee

r niets op de teek

Dr
aa

i niet aan de teek

Ve
rb

ran
d de teek niet

Kn
ijp

 de teek niet plat

griepachtige symptomen zoals 
koorts, gewrichts- of spierpijn

een RODE VLEK, 
rond de plaats van 
de beet, die groter 
wordt
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Kom supporteren aan de aankomstzone!
Woensdag 15 juni is Maarkedal voor het tweede jaar op rij de aankomstgemeente van de 
openingsetappe van de Baloise Belgium Tour. De aankomst bevindt zich, net zoals vorig jaar, 
aan het dorpsplein van Louise-Marie, waar de aankomstzone wordt ingericht met groot scherm 
en een drankje en hapje kan worden genuttigd. Wie daar komt supporteren ziet de renners 
meermaals passeren. Wanneer de eindstreep voor de vijfde maal overschreden wordt, kennen 
we rond 17.30 uur de winnaar.

Kom kijken hoe jouw favoriete renner wint!

Baloise Belgium Tour

Aan het kruispunt Hof te Fiennestraat en  
Ommegangstraat wordt een fietsenparking voorzien.

Parkeren in de onmiddellijke omgeving is niet mogelijk.
Er is een parkeerzone voorzien aan de Ninoofsesteenweg 
te Ronse. Tussen 13.30 en 19.30 uur kan je van daaruit 
een shuttlebus nemen richting de aankomstzone. De 
laatste shuttle terug vertrekt om 19.30 uur aan de 
aankomstzone.

PRAKTISCH
 ▷ rond 15.30 uur rijden de renners Maarkedal binnen
 ▷ vier lokale rondes van 20 km
 ▷ aankomst op het dorpsplein van Louise-Marie rond 17.30 uur

www.maarkedal.be/baloise
baloise.belgiumtour@maarkedal.be

MAARKEDAL ZOMERT  
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K leistraat

Onderbossenaarstraat

Ellestraat

Fortstraat

Berg Ten
Houte

Aankomst
Louise-Marie

Kerkem

Etikhove

Maarke

Schorisse

Kadaster, Esri, HERE, Garmin, GeoTechnologies, Inc,
METI/NASA, USGS
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Feestcheques buurtfeesten

Schatten van Vlieg

Hoe aanvragen? 
Via het aanvraagformulier op de website of bij de 
dienst Vrije Tijd. 

Wat gebeurt er daarna? 
Als blijkt dat het buurtfeest voldoet aan alle 
voorwaarden, wordt de feestcheque principieel 
goedgekeurd. De uitbetaling gebeurt na afloop van 
het buurtfeest en na het indienen van een 
bewijsdossiertje. De feestcheque bedraagt in principe 
75 euro. Het volledig reglement, de voorwaarden en 
het aanvraagformulier vind je op de website. 

www.maarkedal.be/vrije-tijd/subsidies/feestcheque-voor-buurtfeesten
Dienst Vrije Tijd | vrijetijd@maarkedal.be | 055 33 46 52

Buurtfeest in 2022? Wij leggen bij!

Buurtinitiatieven kunnen een feestcheque aanvragen voor de organisatie van een feest. Op die manier wil het 
lokaal bestuur initiatieven die de sociale contacten positief beïnvloeden, een duwtje in de rug geven. De 
fondsen zijn nog niet uitgeput, dus er zijn nog heel wat mogelijkheden om extra buurtfeesten te organiseren 
in 2022. 

Vlieg komt deze zomer terug naar Maarkedal! Deze keer moet je een echte speurneus opzetten om de schat te vinden, 
want het thema is ‘Ruik jij wat ik ruik?'. Lukt het jou om de schat te vinden? Dan ontvang je een sleutelhanger van Vlieg en 
een leuke verrassing. Het parcours is 5 km lang en loopt langs rustige straten en trage wegen in Schorisse. Ga jij mee op 
schattenzoektocht?

PRAKTISCH
 ▷ Van 1 juli tot 31 augustus.
 ▷ Voor kinderen van 4 tot 12 jaar.
 ▷ Deelname is gratis, formulieren zijn vanaf 1 juli te downloaden via www.maarkedal.be/schatten-van-vlieg. Je kan dit formulier 

ook ophalen aan het onthaal van het Administratief Centrum, in Proxy Delhaize Schorisse of café ’t Vijfde Wiel. 
 ▷ Zorg voor een opgeladen smartphone met QR-codescanner en oortjes, dit is nodig om de QR-codes langs de route te 

scannen en geluidsfragmenten te beluisteren.
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RUBRIEK

Ruiterommegangen

De ommegang van St-Elooi is een jarenlange traditie die we met onze 
ruiterclub in ere willen houden. Onder leiding van kapitein Luc 
Vanhelleputte worden alle paarden, ruiters en koetsiers bij aanvang van de 
tocht gewijd met de relikwie van de Heilige Eligius. Deze is gekend als de 
beschermheilige van het paard. Het ritueel van de zegening zou hen een jaar 
lang behouden van ziektes, ongevallen en kwaad. Naast de zegening is de 
ommegang ook een oude folklore waarbij de dorpsgenoten elkaar 
ontmoeten op het dorpsplein, een blij weerzien, een gezellige babbel en ook 
een terrasje in de plaatselijke cafeetjes hoort erbij. Ook het uithangen van 
de Belgische of Vlaamse vlag langs het parcours hoort bij de traditie.

- Sint-Eligius Ruiters van Maarke-Kerkem -

Het is weer zover, de ruiterommegangen zijn in 
aantocht! Een ruiterommegang is een aloude 
traditie waarbij paard en ruiter gezegend worden 
alvorens een ommegang in de gemeente te doen. In 
Maarkedal heeft elke deelgemeente nog steeds 
haar eigen ruiterommegang, beslist de moeite om 
eens mee te maken.

AgendaAgenda
Sint-Eligius ruiterommegang Maarke-Kerkem: 26 juni

Sint-Donatus ruiterommegang Etikhove: 10 juli

Sint-Michel ruiterommegang Nukerke: 17 juli

Sint-Rochus ruiterommegang Schorisse: 11 september

Sint-Donatus ruiterommegang Etikhove

Sint-Michel ruiterommegang Nukerke Sint-Rochus ruiterommegang Schorisse

Sint-Eligius ruiterommegang Maarke-Kerkem

- Ruiterommegang Sint-Rochus van Schorisse -

Een ommegang is een jarenoude traditie waar je samen met je paard doorheen Maarkedal een 

mooie ontspannende tocht maakt als ruiter of menner waarbij vriendschap centraal staat.

MAARKEDAL ZOMERT  
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11 juliviering

PROGRAMMA
18 - 22 uur: Kinderzone met Mobiele Speelkamer
De Mobiele Speelkamer is een droomkamer op 
rolletjes. Een plek waar elk kind urenlang de tijd uit 
het oog verliest. Je kan er lezen, kleuren, verkleden, 
spelen … Rondom de Mobiele Speelkamer zijn 
caféspelen, een glijbaan, hobbelpaardjes en zoveel 
meer aanwezig. 

18 uur: De Floaters 
Een feest zonder muziek is geen feest. Daarom komen 
De Floaters op hun eigen ludieke wijze iedereen in de 
juiste stemming brengen. Stilstaan is geen optie! 

20 uur: Vilja productions
Vilja duo brengt luchtacrobatie gecombineerd met 
dans en live muziek. Het duo neemt je mee in een 
verhaal over liefde, relaties, intimiteit en  geborgen-
heid. Kippenvel verzekerd bij dit ontroerend en 
magisch verhaal.

20.30 uur: Fanfare De Bijenkorf
We halen alle blazers en slagwerk uit de kast om er 
een muzikaal festijn van te maken. Wie beter om 
ons daarbij te helpen dan onze eigenste fanfare De 
Bijenkorf? Zij brengen een swingend optreden om 
20.30 uur. 

22 uur: Glance of Baroque
Een indrukwekkende en magische vuurshow 
waarbij acrobatiek, dans en vuur elkaar ontmoeten. 
De artiesten weten een acrobatisch vuurdansver-
haal, op een elegante en verfijnde wijze op scène te 
zetten. Dit optreden laat geen publiek onberoerd.

Vlaanderen feest ter gelegenheid van 11 juli! En eindelijk kunnen we in 
Maarkedal weer meefeesten! Na twee jaar stilte, wordt dit jaar weer een 
gezellige avondmarkt georganiseerd op het plein in Etikhove. Meer dan 40 
lokale standhouders zorgen samen voor een uitgebreid assortiment van 
creatieve en homemade producten: juwelen, handtassen, keramiek, ijs, 
confituur, honing, plantgoed, houtwerk, leuke hebbedingetjes … Ook de 
onmisbare eet- en drankstanden zullen niet ontbreken: frietjes, BBQ, 
hamburgers, Thaise hapjes, frisdranken, wijnen, frisse pintjes … Een overzicht 
van de standhouders vind je op www.maarkedal.be/11-juli-avondmarkt.

PRAKTISCH
 ▷ maandag 11 juli vanaf 18 uur 
 ▷ Etikhoveplein
 ▷ www.maarkedal.be/11-juli-avondmarkt
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VRIJE TIJD

www.facebook.com/Maarkedal
www.maarkedal.be/vrije-tijd/activiteiten-jeugd
Dienst Vrije Tijd | vrijetijd@maarkedal.be | 055 33 46 52

Zomerkampen

Fietssportkamp ‘Vive le vélo’

Elke zomer organiseren wij ook een heleboel leuke 
kampen tijdens de grote vakantie. Zo zet de speelplein-
werking zich vijf weken in om jongeren een leuke tijd te 
bezorgen en hebben we ook onze sportkampen voor 
kleuters en kinderen van de lagere school.  
Enkel voor de week van 1 tot en met 5 augustus zijn 
nog enkele plaatsen vrij. Alle andere kampen zijn reeds 
volzet dus wees er tijdig bij als je volgende vakantie wil 
meedoen! Communicatie hierover gebeurt via Publiek, 
onze Facebookpagina en website.

We verkennen de eigen gemeente en regio met de 
fiets, waarbij telkens een tocht van 50 à 75 km op het 
dagprogramma staat. Eén dag gaan we met de 
mountainbike op pad, de andere dagen staan 
fietstochten in de Vlaamse Ardennen op het 
programma. Enig fietsniveau is dus wel vereist, maar 
het is zeker niet de bedoeling om toekomstige 
professionele wielrenners op te leiden. 

In de voormiddag rijdt de volledige groep samen.  
's Middags wordt de groep opgesplitst volgens het 
fietsniveau. We proberen het kamp voor iedereen zo 
uitdagend, maar ook zo aangenaam mogelijk te maken. 

PRAKTISCH
 ▷ van maandag 22 tot en met vrijdag 26 augustus 
 ▷ elke dag van 9 tot 16 uur
 ▷ er is geen opvang voorzien 
 ▷ voor kinderen geboren van 2007 tot en met 2012
 ▷ verzamelplaats: vrijetijdscentrum De Maalzaak
 ▷ kostprijs: 55 euro voor inwoners en 65 euro voor 

niet-inwoners 
 ▷ inschrijven via maarkedal.ticketgang.eu (let op: gebruik 

steeds hetzelfde gezinsaccount)

22 tot 26 augustus

MAARKEDAL ZOMERT  
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maandag
20°    30°

20°    30°

19°    29°

20°    30°

21°    32°

22°   33°

19°   30°

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

zondag
zaterdag

Volg de weersvoorspellingen.

Gebruik zo weinig mogelijk 
apparaten die warmte produceren.

Benut je  zonnewering
 maximaal. 

Zet je ramen en deuren open zolang 
het buiten koeler is dan binnen.

(Ver)bouw je woning 
hittebestendig.

ZORG VOOR ANDEREN

Ga langs bij iemand die 
je hulp kan gebruiken.

Zorg dat iemand anders 
langsgaat wanneer je zelf niet kunt.

Maak een 
overzicht van 

alle medicijnen 
die de persoon 

neemt en de mensen 
met wie je contact 

kunt opnemen 
bij problemen.

Smeer je op tijd en voldoende in 
als je de zon niet kunt vermijden.Zorg dat je altijd water bij je hebt.

Draag een 
hoofddeksel.

Kies voor lichte, 
loszittende kledij.

Zoek verfrissing op.

Drink MEER dan  gewoonlijk. 
 OOK als je geen  dorst hebt.

Drink vooral WATER. 
 Koffi  e en thee kunnen ook.

Kleurt je urine DONKER? 
Drink meer!

Zoek een plekje in 
de schaduw op om 

te ontspannen.

Zon in overvloed, verzorg jezelf en anderen goed.
warmedagen.be

Warme dagen, 
zorg dragen

DRINK VOLDOENDE

Doe zware inspanningen 
op koelere momenten.

HOU JE WONING KOEL

WEES VOORBEREID

HOU JEZELF KOEL
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Een hitteslag kan gevaarlijk 
zijn. Bel 112 als nodig.
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RUBRIEK

Huur jij binnenkort een zaal in  
vrijetijdcentrum De Maalzaak?
De inschrijvingen zijn geopend!
Voor periodieke gebruikers stond het aanvraagformulier van 1 tot 31 mei open om een zaal in De Maalzaak te 
reserveren. Op deze manier kunnen we hun aanvragen eerst inplannen alvorens de occasionele aanvragen 
binnenkomen. Uiteraard kan er later ook nog periodieke huur aangevraagd worden. De dienst Vrije Tijd bekijkt 
graag samen met jou wat nog mogelijk is. 

Organiseer je een éénmalig evenement, workshop, lezing … dan kan je vanaf 20 juni voor het werkingsjaar 
2022-2023 reserveren! Twijfel niet om ons te contacteren om samen te bekijken welke zaal het meest geschikt is 
voor jouw evenement. 

Ruimte/  

categorie gebruiker
Cat. 1 Cat. 2 Periodiek gebruik

Speelberg 

Ideaal om in te sporten
10 euro/uur 12 euro/uur 15 % korting

Japs 

Ruimte voor workshops
20 euro/dag 

10 euro/dagdeel
24 euro/dag

12 euro/dagdeel
15 % korting

Rollekot 

Sport- en dansruimte
10 euro/uur 12 euro/uur 15 % korting

Vliergote

Vergader- en bijeenkomstruimte
30 euro/dag

15 euro/dagdeel
40 euro/dag

20 euro/dagdeel
15 % korting

Gouddruppel

Ontmoetingsruimte
20 euro/dag 

10 euro/dagdeel
24 euro/dag 

12 euro/dagdeel
15 % korting

Categorie 1: Erkende Maarkedalse vereniging of Maarkedalse onderwijsinstelling 

Categorie 2: Niet-Maarkedalse vereniging of particulieren 

Er wordt een korting voorzien voor periodieke gebruikers.

VRIJE TIJD

www.visitvlaamseardennen.be/
wandelen-in-de-zomer

Wandelen in Maarkedal
Het wandelnetwerk Vlaamse Ardennen 
heeft een grondige update gekregen. Met 
de nieuwe kaarten op zak kan je straks 
een hele zomer lang genieten van 
heerlijke wandelingen langs de mooiste 
plekjes in Maarkedal en omstreken! De 
nieuwe wandelkaarten zijn te verkrijgen 
aan het onthaal inn het Administratief 
Centrum en online via  
www.routen.be/webshop.

Dienst Vrije Tijd | vrijetijd@maarkedal.be | 055 33 46 52

 ▷ Laat geen afval achter in de natuur.
 ▷ Hou honden aan de lijn.
 ▷ Ruim hondenuitwerpselen op. Wist je dat deze uitwerpselen ziektes 

zoals Neospora bij runderen kunnen veroorzaken?  

Tips
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BIBILIOTHEEK

De Leesclub
Op dinsdag 28 juni om 20 uur komen de leden van 
de Leesclub samen in de leeszaal van de bibliotheek.
De novelle van Ish Ait Hamou, ‘Als je iemand verliest 
die je niet kan verliezen’, zal er besproken worden.
Soms kan het behoorlijk fout gaan. Dat is precies wat 
er gebeurt bij dokter Sheila. Het leven lachte haar 
toe. Ze was topchirurg, werkte in een vermaard 
ziekenhuis en had de beste man ter wereld. Tot het 
noodlot haar genadeloos trof.

Lees je graag? Heb je een passie voor literatuur?  
En wil je ook eens weten wat anderen vonden van dat 
boek? Vraag dan je exemplaar aan de balie en voel je 
vrij om je aan te sluiten bij de Leesclub! De Leesclub 
komt vier keer per jaar samen. Deze activiteit is gratis.

PRAKTISCH
 ▷ dinsdag 28 juni om 20 uur
 ▷ leeszaal van de bibliotheek, Administratief Centrum

Zomer met Fundels!
In een Fundel komt een prentenboek op een 
interactieve manier tot leven. Iedere Fundel bestaat  
uit zes verschillende activiteiten rond een specifiek 
prentenboek. Zo kan je kind het boek in een 
geanimeerde versie ontdekken, kleurplaten inkleuren 
of spelletjes spelen met de figuren uit het boek. 
Je kan Fundels lezen op je smartphone, tablet of 
computer. Als lid van de bibliotheek kan je Fundels 
gratis ontlenen. Je hoeft hiervoor niet naar de 
bibliotheek te komen, dit kan gewoon van thuis via 
‘Mijn bibliotheek’. 

Elke Fundel kan je vier weken ‘lenen’ en je kan hem 
offline lezen. Meer info op maarkedal.bibliotheek.be 
bij ‘Digitale lees-, luister- en kijktips’.

Ga je graag mee op leestrip deze zomer? Je kan van 1 juli tot 31 augustus je reispas afhalen in de bibliotheek met 
daarop vier bestemmingen. Je zoekt bij elke bestemming een tof boek! Voor elke leestrip krijg je een stempel in je 
reispaspoort. Als je reispas vol is, lever je hem in bij de bibliotheek en krijg je alvast een leuk gadget. Lever zoveel 
mogelijk volle reispassen in en maak kans op mooie prijzen! Voor kinderen en jongeren tussen 3 en 18 jaar.

Bestemming: bib!

maarkedal.bibliotheek.be
Bibliotheek | bibliotheek@maarkedal.be | 055 33 46 55
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HOE INSCHRIJVEN?
 ▷ online via mijnacademie.be/kunstacademievlaamseardennen
 ▷ in de hoofdschool in Ronse (Wolvestraat 37) tijdens de openingsuren van het secretariaat
 ▷ inschrijven kan tot en met 30 september

www.kunstacademievlaamseardennen.be
kunstacademie@ronse.be

Kunstenparcours - infomoment instrumenten Vriendjesweek!

Welkom in het gloednieuwe gebouw: De Maalzaak!

Op zaterdag 18 juni van 11 tot 13 uur kunnen kinderen uit het 
tweede leerjaar of kinderen die nog een instrument zoeken, 
komen kiezen uit ons ruim aanbod in de Hoofdschool te Ronse 
(Wolvestraat 37, 9600 Ronse).

Volg jij al les in de kunstacademie en wil je 
graag een vriendje of vriendinnetje overtuigen 
om mee te gaan? Nodig hem of haar gerust uit 
om eens een lesje mee te volgen tijdens de 
‘Vriendjesweek’ van maandag 20 juni tot en 
met zaterdag 25 juni 2022. Hoe meer zielen, 
hoe meer vreugde!

Octopus - Muziek op zaterdag van 9.30 tot 10.30 uur
Vanaf volgend schooljaar 2022 - 2023 kunnen kinderen vanaf het tweede leerjaar nu ook Octopus-Muziek 
volgen in De Maalzaak op zaterdag! Juf Micheline zal spelenderwijs de kinderen meenemen in de wondere 
wereld van muziek. Het is nog steeds een Octopus-les, dus dat wil zeggen dat ook de andere domeinen soms 
aan bod kunnen komen zoals woord, dans en beeld.

Octopus - Beeld blijft op maandag van 16 tot 17 uur
Juf Melanie neemt de leerlingen van 6 en 7 jaar mee doorheen de wondere wereld van de kunsten. Het vak 
Beeld staat centraal.  Ook dans, muziek en woord worden gebruikt zodat de kinderen spelenderwijs proeven van 
deze kunstvakken.

Danslab extra klas!
Wegens succes kan volgend jaar een extra klas Danslab ingericht worden op zaterdagmiddag!

Theater 4.1
Ook Woord groeit verder! We hebben volgend jaar voor het eerst een 4de graad Theater in Maarkedal!

Dankzij het nieuwe gebouw zitten alle kunstvakken nu ook in Maarkedal onder één dak. Dat is superhandig voor de kinderen 
om van de ene les naar de andere te gaan. Voor kinderen van 6 tot en met 11 jaar stelden we heel wat kunstpakketten 
samen zodat je kind gemakkelijk meerdere domeinen kan volgen. De talloze combinaties vind je terug op onze website.

PRAKTISCH
 ▷ 11 tot 12 uur: instrumentenvoorstelling
 ▷ 12 tot 13 uur: info- en contactmoment met de docenten

Nieuw !Nieuw !
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VERENIGINGEN

Pasar Maarkedal organiseert zomer fietstocht  
samen met Pasar Ronse !

Vind de Maarkeerders elke eerste vrijdag van de maand !

Chiro Schorisse 50 jaar!

Op zaterdag 2 juli 2022 starten we om 14 uur op het Etikhoveplein voor een rit van 
ongeveer 35 km met tussenstop. We fietsen onder begeleiding op een rustig tempo 
door de waardevolle natuur op rustige wegen langs de Scheldevallei.

De Maarkeerders van Maarkedal willen in deze tijden van onzekerheid en polarisatie 
mensen met elkaar in contact brengen. We proberen uit te wisselen wat ons beroert, 
wat ons vreugde brengt, wat ons onzeker maakt en wat ons bang maakt. We maken 
er een oefening van in spreken en luisteren, ook als we het niet met elkaar eens zijn. 
We hopen dat er op die manier verbinding ontstaat, ook tussen mensen met verschil-
lende ideeën, uiteenlopende ervaringen, uiteenlopende meningen.  
Voor feest, muziek, cultuur, humor is er ook ruim plaats voorzien.

Deze zomer blaast Chiro Schorisse 50 kaarsjes uit! 

Daarom trakteert de chiro hun 140 leden niet op één maar op twee hoogtepunten. Midden juli vertrekt de 
volledige groep op 10-daagse bivak naar Sippenaeken. Naast deze onvergetelijke ervaring voor de huidige 
leden zal Chiro Schorisse zijn verjaardag vieren met alle (oud)leden en sympathisanten. Met onder andere 
live optredens, een interactieve wandeltocht, het chiro museum en een spectaculaire startactiviteit van het 
nieuwe werkjaar zal er heel wat te beleven vallen voor jong en oud. Wij nodigen dan ook graag iedereen uit 
om samen met ons deze mijlpaal te komen vieren tijdens ons feestweekend van 9 tot 11 september.

Tot slot staat Chiro Schorisse ook steeds open voor nieuwe vriendjes. Nieuwe leden zijn steeds welkom op 
één van onze activiteiten om te testen of onze jeugdvereniging iets voor hen is. Wij garanderen alvast 
eindeloos spelplezier.

Elke erkende vereniging, oudervereniging en feestcomité kan één keer per jaar gratis publiceren in Publiek. 
Een publicatie mag maximaal een halve pagina van het magazine innemen. De publicatie wordt door de 
dienst communicatie ingepast in het magazine en kan hierdoor een andere vorm krijgen. Per magazine 
worden maximaal vier publicaties van verenigingen of organisaties opgenomen. De selectie gebeurt volgens 
het principe first in, first out. Zie www.maarkedal.be/publiek-nieuws-uit-maarkedal voor de deadlines.!
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Aster Dirk Rudi Lion zoon van 

Jochen Lion en Veerle Van Paemel
Laure Messiaen dochter van 

Jonas Messiaen en Barbara De Clercq

 Geboorten

de Vreese Mathias en Van Welden Johanna
Salembier Steven en Eeckhout Delphine
van den Abeele Pieter en Versmessen Alannah
Messiaen Jonas en De Clercq Barbara
Heuvick Dimitri en Erregat Cindy
Oosterbos Stef en De Ruyck Lisa
Zwaenepoel Jo en Van de Velde Haike
Claus Hans en Kerkhove Ilse

 Huwelijken

Anssens René Cyrille

Bauwens Willy Cyriel

Bonte Maria José Klotildis Moïse Aurelia

Bruwaeys Aline Denise

Deborggraeve Hilda Margareta

DeBuysscher Urbain Valentin

De Lepeleire Maria Albertina

De Poorter Germaine Madeleine

De Rodder Georgette Anna

De Schepper René Marie Joseph

Gabriels Christiane Camilla Léona

Libert Hilda Marie Antoinette

Mespreuve Frans André

Monfort Madeleine Marcelle Julienne

Morel Maria Theresia

Renard Dirk Angelicus Clemens Richard

Van den Bosschelle Adrienne Simone

van de Wijgaert Alfons Juliaan Emiel

Verpoest Cyrilla Maria Celesta

Delmaire Johan Michel Anna

De Riemaeker Ginette Maria Germaine

Didier Nadine Alice Adèle

Dupont Marcella Julia Theresia

Erregat André Emiel Irma

Lootens Irena Maria Robertina

Vandeputte Odile Agnes

Verpoort Pascal Denis

 Overlijdens

GOUDEN BRUILOFT

Jeannine Glorieux en François Van Crombrugge 

DIAMANTEN BRUILOFT

Alice Deweer en Georges Pieters 

MENSEN VAN BIJ ONS 

Ontvangst Paul de Pierre

Naar aanleiding van hun overwinning in 
de Spaanse gastronomische wedstrijd 
Copa Jerez eind november, werden chef 
Fabian Bail en sommelier Paul-Henri 
Cuvelier van restaurant Paul de Pierre 
door het gemeentebestuur gehuldigd. 
Paul-Henri mag zich bovendien ook 
Sommelier of the year 2022 noemen.

Jubilarissen
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Nieuw in dienst

Tom Aelbrecht, financieel directeur

MEER INFO?
 ▷ www.rodekruis.be/wat-doen-we/sociale-activiteiten/

ondersteuning-schoolsituatie

Brugfigurenproject  
Rode Kruis Maarkedal
We zoeken nog helpende handen in de klas!

Momenteel zijn we met het brugfigurenproject in 
Maarkedal actief binnen 3 scholen. De zorgvragen 
blijven ook na covid stijgen. We zoeken hiervoor nog 
extra helpende handen. Heb je wat ruimte om  
leerlingen tijdens de schooltijd te ondersteunen met 
taal, rekenen of een goed gesprek? Of heb je na 
schooltijd ruimte om leerlingen thuis te begeleiden met 
hun huiswerk? Je hoeft geen leerkracht te zijn, een 
warm hart en zin hebben om leerlingen zo ver mogelijk 
te brengen is wel een vereiste.

Op vraag van school
Onze Brugvrijwilligers komen altijd 
langs op vraag van een school. Niet 
alleen basisscholen, maar ook 
kleuterscholen kunnen gratis op ons 
rekenen. Een vrijwilliger biedt onder-
steuning aan een kind of aan een 
groepje kinderen. Onze vrijwilligers 
leiden we speciaal op voor deze taak.

HELP JIJ ONS HELPEN?
 ▷ contact: David De Clercq
 ▷ 0474 42 95 22
 ▷ voorzitter@maarkedal.rodekruis.be
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RUBRIEKTERUGBLIK

Monument Paul Baekeland
Zondag 22 mei werd het monument voor Paul Baekeland, 
Maarkedals auteur en dichter, onthuld. De dag begon met 
een gedichtenwandeling om te eindigen met een feestelijke 
receptie op het dorpsplein van Louise-Marie.

Hakuna Matata
Tijdens de speelpleinweek konden de kinderen 
zich uitleven op het springkasteel.

Dwars door Maarkedal

Op woensdag 18 mei ging opnieuw een topeditie 

van Dwars Door Maarkedal door.

De kinderen hebben alles gegeven op de klimsprint 

op de Kapelleberg. Tot volgend jaar!

Sportlessen
In De Maalzaak waagden enkele Maarkedal-lers zich aan een les BBB, Zumba of Tabata. Goed bezig!

TheaterkampDe kleutertjes hebben de superheld in zichzelf 

naar boven gehaald om samen de wereld te 
redden.

Opening De Maalzaak

De feestelijke opening van het vrijetijdscentrum De Maalzaak was 

een succes! We mochten jullie massaal ontvangen en blikken 

tevreden terug.

WZC Ter Gauwen

De bewoners van WZC Ter Gauwen 

genoten van een gezellig ontbijtbuffet.
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JUNI
 

 15  Baloise Belgium Tour
Woensdag 15 juni

Dorpsplein Louise-Marie 
Dienst Vrije Tijd Maarkedal 
www.maarkedal.be/baloise 
baloise.belgiumtour@maarkedal.be | 055 33 46 52

 19  Wandeling 5 km in omgeving  
 Louise-Marie met focus op  
 het Bos Ter Eecken 
 Zondag 19 juni

 Onze-Lieve-Vrouw La Salettekerk 
 Natuurpunt Ronse 
 overklrol@gmail.com | 0472 80 40 55 
 www.natuurpunt.be/agenda

 25  Take away BBQ 
 Zaterdag 25 juni

 ‘t Verschil 
 Nederholbeekstraat 95

 25  Vlaamse Ardennentocht
 Zaterdag 25 juni van 7 tot 15 uur

 Parochiezaal De Wante 
 Vzw Op stap door Nukerke 
 opstapdoornukerke@gmail.com | 0499 25 55 54

 26  Op zoek naar onze voorouders in  
 de Vlaamse Ardennen 
 Zondag 26 juni en zondag 10 juli van 9 tot 11.30 uur

 Documentatiecentrum Maarkedal 
 Familiekunde Vlaanderen regio Vlaamse Ardennen 
 annemie.swillens@gmail.com

 26  Sint-Eligius ruiterommegang  
 Maarke-Kerkem 
  Zondag 26 juni

 
 

 26  Kinderkruidenwandeling  
 in het Burreken
  Zondag 26 juni van 14 tot 17 uur 
 De Natuurkeuken 
 Velt Vlaamse Ardennen 
 www.velt.nu/activiteit/kinderkruidenwandeling- 
 het-burreken

JULI
 

 01  Schatten van Vlieg in Maarkedal
 Vrijdag 1 juli tot en met woensdag 31 augustus

 Dienst Vrije Tijd Maarkedal 
 www.maarkedal.be/vrije-tijd/activiteiten-jeugd/ 
 schatten-van-vlieg 
 vrijetijd@maarkedal.be | 055 33 46 52

 01  Zomerstart – een late zomerzonnewende  
 voor jong en oud
 Vrijdag 1 juli van 19.30 tot 23 uur

Huiskameratelier Rivendel
De Maarkeerders
demaarkeerders@gmail.com

 01  Pas de deux wandelarrangement

 08  Vrijdag 1 juli, vrijdag 8 juli

Amberhoeve, Stokstraat 6
www.amberhoeve.be
info@amberhoeve.be | 0495 50 95 12

 02  Zomerfietstocht Pasar Maarkedal  
 en Ronse 35 km
 Zaterdag 2 juli om 14 uur

 Gemeenteplein Administratief Centrum

 carine-vdv@skynet.be | 055 20 63 34

 04  Kristoffel Krilombus Kriebelkamp
 Maandag 4 juli tot en met  
 vrijdag 8 juli van 9 tot 16.30 uur

 De Talentboog

 Creafant vzw
 www.kriebelkampen.com
 info@creafant.be | 055 60 36 90
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 06  Pasar zomert in Maarke - avondwandeling
 Woensdag 6 juli van 19 tot 21.15 uur

GC Marca
Pasar Maarkedal
paul.haustraete@rlva.be | 0473 68 71 66

 
 08  Bal van de Burgemeester
 Vrijdag 8 juli

 De Maalzaak | Maalzaakstraat 21

 10  Mussefeesten rommelmarkt
 Zondag 10 juli van 10 tot 17 uur

Hofke ter Musse

 10  Sint-Donatus ruiterommegang Etikhove
 Zondag 10 juli

 11  Avondmarkt op het Etikhoveplein
 Maandag 11 juli vanaf 18 uur

Etikhoveplein 
gemeentebestuur Maarkedal 
www.maarkedal.be/11-juli-avondmarkt  
vrijetijd@maarkedal.be | 055 33 46 52

 11  Kriki de kaartlegger Kriebelkamp
 Maandag 11 juli tot en met vrijdag 15 juli van  
 9 tot 16.30 uur

 De Talentboog

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

 15  Vijf jarig bestaan café ’t Vijfde Wiel
 Vrijdag 15 juli om 20 uur

 Café ’t Vijfde Wiel

 Hofveldstraat 71

 17  Sint-Michiel ruiterommegang Nukerke
 Zondag 17 juli

 21  Grote Prijs Maarkedal Dames  
 Jeugd & Elite
 Donderdag 21 juli van 14 tot 18 uur
 Polyvalente zaal Maarke-Kerkem

Sport & Vermaak
liesbeth.degrave@me.com | 0473 86 62 65

AUGUSTUS

 05  Muziek voor vrede op de ruïnes  
 van het oude
 Vrijdag 5 augustus van 20 tot 23 uur

 De Maarkeerders 
 www.demaarkeerders.org/projecten

 08  Kriki in Vlaamse Velden Kriebelkamp
 Maandag 8 augustus tot en met vrijdag  
 12 augustus van 9 tot 16.30 uur

 De Talentboog

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

 16  Hippie kriki Kriebelkamp
 Dinsdag 16 augustus tot en met vrijdag  
 19 augustus van 9 tot 16.30 uurr

 De Talentboog

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

 19  Kermis Nukerke

 20  Vrijdag 19 augustus tot en met  
 21  zondag 21 augustus

 Parking WZC De Samaritaan

 De Bende van Nukerke
 www.debendevannukerke.be
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 22  Fietssportkamp Vive le vélo

 23  Maandag 22 augustus tot en met vrijdag  
 24  26 augustus van 9 tot 16 uur

 25  Dienst Vrije Tijd
 26  vrijetijd@maarkedal.be | 055 33 46 52

SEPTEMBER

 02  Deel je (creatieve) oogst!
 Vrijdag 2 september van 19.30 tot 22 uur

De Maarkeerders
www.demaarkeerders.org/projecten

 09  Jubileum Chiro Schorisse 

 10  Van vrijdag 9 tot en met zondag 11 september

 11  veld te Zottegemstraat 
 Chiro Schorisse

 11  Gezinswandeling in de Schamperij  
 en omgeving
 Zondag 11 september van 14 tot 17 uur

 Kerk van Maarke 
 Natuurpunt Vlaamse Ardennen Plus 
 www.natuurpunt.be/agenda 
 johan.cosijn@telenet.be | 055 30 98 10

 11  Sint-Rochus ruiterommegang Schorisse
 Zondag 11 september 

 17  1ste N-VA Maarkedal Quiz
 Zaterdag 17 september om 20 uur

GC Marca 
N-va Maarkedal

 

 



#maarkedalmoetjebeleven

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

@tibo_backeland

@traveling_in.love

@koenprvst

@isabossuyt

@boerkooswinkel @amina_cambier

@sukha_b_

@evel.in.wonderland@ankebourdeaudhui
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ADMINISTRATIEF CENTRUM

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

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

Uitzonderlijk gesloten op woensdagnamiddag 15 juni, 
onthaal blijft telefonisch bereikbaar.
Gesloten op maandag 11 juli, donderdag 21 juli en 
maandag 15 augustus. 
Geen avondopeningen op dinsdagen 19 en 26 juli én 2 
en 9 augustus, wel open van 13 tot 16 uur.

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 van dinsdag 19 juli tot en met zaterdag 30 juli.

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

Uitzonderlijk gesloten op woensdagnamiddag 15 juni, 
onthaal blijft telefonisch bereikbaar.
Gesloten op maandag 11 juli, donderdag 21 juli en 
maandag 15 augustus. 
Geen avondopeningen op dinsdagen 19 en 26 juli én 2 
en 9 augustus, wel open van 13 tot 16 uur.

RECYCLAGEPARK

Stationsberg 

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

of 055 33 46 40

 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

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

Gesloten op woensdag 15 juni.

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 van maandag 18 juli tot en met vrijdag 29 juli en 
op maandag 15 augustus. 



Wie herinnert zich…
Op de laatste pagina van dit magazine duiken we telkens in het verleden. Dit keer was het 
fotoarchief van Johan De Bleeker aan de beurt. Aangezien we eindelijk weer volop kunnen 
genieten van leuke activiteiten en evenementen, konden we niet anders dan eens 
snuisteren in oude foto’s van onze dorpsfeesten. Je vindt deze en nog andere foto’s terug 
op de Facebookpagina van de gemeente Maarkedal. Ga snel kijken! Herken jij je vrienden 
op de foto’s?

met dank aan Johan De Bleeker

Ruitersommegang St. Michel Nukerke ‘79/’80. 

Antoine Vanden Heede en de familie Van 

Malleghem.

Nukerkse dorpsfeesten ’81. 

Lieven Capiau, Stefan 

Deschaumes en Freddy 

Demorelle.

Geitenkoers en ruiters op de Nukerkse dorpsfeesten.


