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Doortrekking N60: 
hoe zit het nu?

Binnenkort op weg met 
elektrische deelauto’s

Jeugdraad organiseert  
Marca Boutique
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Blijf op de hoogte van alle 
nieuwtjes in Maarkedal! 

Facebook  
www.facebook.com/maarkedal

Twitter  
@gemMaarkedal 
#maarkedal

Instagram 
#maarkedalmoetjebeleven 
#maarkedal 

… de Jeugdboekenmaand dit jaar 
draait rond het thema kunst? 

… al 14 inwoners van Maarkedal 
meter/peter zijn geworden van in 
totaal 22 straten?

… we tijdens de paasvakantie voor  
het eerst een musicalkamp  
organiseren in het Marca?
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Weinigen zullen het zich nog herinneren, maar vroeger konden we in 
dit land in slechts enkele jaren tijd een tunnel graven onder de 
Schelde. Nadat slechts 2 jaar eerder gestart was met de werken, 

werden in 1933 de Waasland- en Sint-Annatunnel plechtig geopend. De 
anekdote wil dat bij de opening van deze tunnels de toenmalig burgemeester 
van Antwerpen Camiel Huysmans op de vraag “Mijnheer de burgemeester, is het 
nu túnnel of tunnèl?” het volgende antwoord gaf:
“Beste man, is het púmmel of pummèl?”
De afgelopen weken dacht ik wel eens terug aan deze legendarische uitspraak, 
die de draak steekt met het Antwerps dialect. Het kwieke en lichtjes sarcastische 
antwoord van de burgemeester is een uiting van een herkenbaar gevoel. Je kent 
het wel: iemand schotelt je een absurde vraag of stelling voor en je wilt toch 
even jouw ongenoegen laten blijken met een snel en scherp antwoord.
Even terug had ik hetzelfde gevoel. Als burgemeester van het al even 

belangrijke Maarkedal werd ik geconfronteerd met niet 
enkel een tunnel, maar daarbij nog eens 3 viaducten. De 
stad Ronse wil – overigens helemaal terecht – voor haar 
inwoners de overlast van de N60, die dwars doorheen 
het centrum loopt, verminderen. Eén van de pistes die 
onderzocht werd is het aanleggen van een nieuwe route 
van de N60, rond Ronse, doorheen één van de mooiste 
delen van onze gemeente Maarkedal.
Kwiek en zonder sarcasme hebben de inwoners van 
Maarkedal zich verzet tegen deze plannen. Actiegroep 

GROM verzamelde heel wat steun van bezorgde inwoners en bekende 
Vlamingen. Dankzij hun onderbouwde argumentatie lijkt deze piste nu van de 
baan en komt de werkgroep Rond Ronse nu met 5 andere voorstellen voor de 
ontsluiting van de N60 in Ronse. Dit tracé door Maarkedal, waarbij onze 
gemeente letterlijk in vieren gedeeld werd (vrij naar burgemeester Thienpont), 
werd niet meer opgenomen in deze lijst met alternatieven.
Met het ‘Spoor-alternatief’ waarbij er parallel een nieuwe 
weg zou komen langs de Ommegangstraat vallen we 
echter van de regen in de drop. Het spreekt voor zich 
dat we ook dit nieuwe voorstel met hand en tand 
zullen bevechten. 
We hebben getoond dat we vanuit Maarkedal onze 
stempel kunnen drukken op dit project en zullen de 
belangen van onze inwoners blijven verdedigen bij elk 
voorstel van een nieuwe baan, viaduct of tunnel … 
of was het nu tunnèl? 

Met enthousiaste groeten,

Joris Nachtergaele //  Burgemeester

Túnnel of tunnèl?

 We zullen de 
belangen van onze 
inwoners blijven 
verdedigen

VOORWOORD
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Samen met zestien gemeenten 
organiseerde Regionaal Landschap 
Vlaamse Ardennen eind 2019 voor 
de 26ste keer een groepsaankoop 
van inheemse bomen en struiken, 
fruitbomen, klimplanten en 
kleinfruit. In september en oktober 
konden de inwoners van de 
Vlaamse Ardennen kwalitatief en 
streekeigen plantgoed bestellen aan 
interessante prijzen om zo hun 
eigen omgeving te vergroenen. Op 
zaterdag 30 november kon iedereen 
zijn plantgoed in zijn gemeente 
afhalen. De boomplantactie was 
opnieuw een succes. Niet minder 
dan 539 inwoners bestelden allen 
samen 37.038 haagplantjes (goed 

voor meer dan 29 km haag) , 
987 fruitbomen (genoeg voor bijna 
10 ha of 14 voetbalvelden), 
2.156 kleinfruit plantjes en 744 klim-
planten. 
Regionaal Landschap Vlaamse 
Ardennen werkt samen met de 
provincie Oost-Vlaanderen en de 
gemeenten Brakel, Erpe-Mere, 
Gavere, Geraardsbergen, Herzele, 
Horebeke, Kluisbergen, Kruisem, 
Lierde, Maarkedal, Oudenaarde, 
Ronse, Sint-Lievens- Houtem, 
Wortegem- Petegem, Zottegem en 
Zwalm aan het behoud, het herstel 
en het versterken van natuur, 
landschap, erfgoed en streek-
identiteit. 

Boomplant actie maakt streek 
nog wat groener

37.038 
haagplantjes 

 987 
 fruitbomen 

2.156 
kleinfruitplantjes

 744 
 klimplanten

Onderhoudsplan voor 
ruimen van grachten
Het ruimen van grachten is noodzakelijk voor een 
goede afvoer van regenwater en grondwater van 
private grond, landbouwpercelen en openbaar 
domein naar de beken of riolering. Deze grachten 
dienen dan ook regelmatig geruimd te worden, 
zodat het slib niet te hoog opstapelt. 
De vorige jaren werd vooral op afroep gewerkt. De 
technische dienst ging grachten ruimen waar zich 
problemen voordoen. Vanaf dit jaar wordt opnieuw 
gewerkt volgens een vast onderhoudsplan. Op 
voorhand worden volledige zones vastgelegd waar 
stelselmatig en proactief grachten geruimd 
worden. Op deze manier proberen wij alle grachten 
om de 3 tot 5 jaar (afhankelijk van de noodzaak) 
geruimd te hebben. 
Indien zich toch nog problemen zouden voordoen, 
kan er nog steeds ingegrepen worden en kunnen 
bepaalde grachten frequenter geruimd worden. 
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Stuk op 1 blz, mag uitkomen, met foto’s van een 
Kangoo en een Zoe

Maarkedal start met elektrische deelauto’s en oplaadpalen

Wagen nodig? 
Rij met een elektrische auto  
van de gemeente

Maarkedal stapte een tijdje 
geleden in een project voor 
elektrische deelauto’s. Via een 
goedgekeurd lokaal klimaat-
project kunnen we rekenen op 
ondersteuning van Vlaanderen. 
In het kader van de klimaat-
ambities van de gemeente werd 
bovendien bewust gekozen om 
enkel met elektrische voertuigen 
te werken. Concreet zullen de 
nieuwe Renault Zoë en de 
elektrische versie van de Renault 
Kangoo als deelwagen in het 
straatbeeld verschijnen via het 
deelplatform van Valckenier 
Share. De deelwagens krijgen een 
gereserveerde parkeerplaats aan 
een elektrische laadpaal bij het 
gemeentehuis. 

Geen abonnement
Om gebruik te kunnen maken 
van de elektrische deelwagens is 
het nodig om zich te registreren 
bij het deelsysteem. Daarbij moet 
een geldig rijbewijs worden 
voorgelegd. Er zijn geen instap-
kosten of abonnementskosten 
verbonden aan het systeem. Als 
gebruiker betaal je enkel voor het 

Staat jouw (tweede) wagen het grootste deel van de 
tijd stil op de oprit? Dan is autodelen vast goedkoper 
en gemakkelijker voor jou. Een auto enkel wanneer je 
die nodig hebt. Vanaf mei kan je via de gemeente 
gebruik maken van een elektrische deelauto.

effectief gebruik van de deel-
wagens door een uurprijs en een 
kilometerprijs. Je kan de auto 
weken vooraf reserveren of, 
indien beschikbaar, op het 
moment dat je die nodig hebt.

Infosessie
In mei organiseert Maarkedal een 
infosessie voor geïnteresseerde 
burgers. Je kan er vrijblijvend 
komen luisteren naar hoe het 

deelsysteem werkt en ook een 
gratis proefritje maken.
Fluvius heeft de voorbije jaren op 
drie locaties in de gemeente een 
oplaadpunt voor elektrische 
wagens geplaatst: op het parkeer-
terrein achter het Administratief 
Centrum in Etikhove, op het 
parkeerterrein naast de kerk van 
Schorisse en op het parkeer-
terrein voor de parochiezaal van 
Louise-Marie.
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Kabouters 
bestaan niet
(en mochten ze bestaan, ze 
hadden wel iets beters te doen)

In het kader van onze sensibiliseringsactie 
‘Kabouters bestaan niet’ staan in Maarkedal 
opnieuw een aantal activiteiten rond  
zwerfvuil op de agenda. 

Op zaterdag 28 maart 2020 neemt Maarkedal 
opnieuw deel aan de Grote Lenteschoonmaak van 
Mooimakers.be. Spreek af met je familie/vrienden/
vereniging en kom een handje helpen om onze 
gemeente opnieuw te doen blinken! Iedereen 
welkom aan het Administratief Centrum om 9 uur. 
Nadien trakteren we op een hapje, een drankje en 
een leuk aandenken.

Inschrijven kan tot en met 23 maart  
bij greta.pot@maarkedal.be 
of telefonisch op 055 33 46 61. 

Heb je thuis nog asbesthoudende platen 
liggen, dan kan je deze vanaf nu laten 
ophalen. Om elke particuliere inwoner de 
kans te geven om hiervan gebruik te maken, 
kan per adres 1 platenzak aangeboden 
worden, goed voor maximum 20 asbest platen 
of circa 50 m2 asbest. Dit komt overeen met 
ongeveer 500 kilogram.

Hoe ga je te werk? 

1. Neem contact op met de 
IVLA-infolijn: 0800 90 270 
en vraag de ophaling aan. 

2. Na betaling van 40 euro wordt een platenzak 
met asbest preventiekit aan huis geleverd. 
Voor dit bedrag wordt de gevulde zak ook 
opgehaald en verwerkt.

3. De IVLA-infolijn deelt mee wanneer de 
platenzak opgehaald zal worden. 

4. Bied je platenzak tijdig aan, op de dag van 
ophaling. De zak kan om en bij de 500 
kilogram wegen. Het is dus aangewezen om 
de zak te vullen op de plaats van ophaling 
aan de straatkant.

Laat asbesthoudende 
platen ophalen

Doe mee aan de 
zwerfvuilactie
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Met 180 km gemeentewegen is het een 
hele opdracht om onze mooie gemeente 
proper te houden. Omdat de strijd tegen 
zwerfvuil hard en hardnekkig is, blijven 
helpende handen zeer welkom. We 
zoeken meters of peters die een straat 
willen adopteren en die op regelmatige 
basis hun straat vrijmaken en meldingen 
doen van zwerfvuil. 
Meters/peters kunnen rekenen op gratis 
materiaal zoals zwerfvuilzakken, een 
afvalgrijper, handschoenen en een 
fluohesje. We zorgen ook voor een 
vrijwilligers verzekering, zodat je met een 
gerust gemoed de baan op kan. 

Registreren voor dit meter- en peterschap  
kan je doen bij greta.pot@maarkedal.be  
of op 055 33 46 61.

Gratis bouw- en 
renovatie advies

Het Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen 
van de Provincie Oost-Vlaanderen wil advies 
toegankelijk maken voor alle Oost- Vlamingen 
en biedt daarom een dienst aan om de 
inwoners te informeren omtrent bouwadvies 
en premies. De gemeente Maarkedal verlengt 
haar samenwerking met deze dienst. 

www.bouwwijs.be

Naar jaarlijkse gewoonte kan je als inwoner van 
Maarkedal een aanvraag doen om snoeihout aan 
huis te laten verhakselen. Aanvragen kunnen via 
de website tot 19 maart.
In de week van 23 maart tot 27 maart komen wij, 
na afspraak, langs om het hout te verhakselen. Per 
begonnen kwartier wordt 10 euro aan gerekend. 

Hout hakselen 
aan huis

Adopteer 
een straat
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Doortrekking N60 Ronse
Geen tracé door Maarkedal

Op donderdag 5 maart stelde het Team 
Rond Ronse 5 denkpistes voor om de 
mobiliteits- en leefbaarheids-
problematiek in de stad Ronse aan te 
pakken. Het oostelijk tracé, dat als 
denkpiste op tafel lag en als een 
betonnen streep door Maarkedal zou 
komen te liggen, wordt na protest niet 
meer meegenomen als één van de 
mogelijke manieren om de N60 in 
Ronse te ontsluiten.

Hotond-verbinding:
Hierbij zouden de bestaande wegen 
gebruikt worden, namelijk de 
Berchemse steenweg (N36) en de 
Doornikse steenweg (N48). Ze worden 
aangevuld met een tunnel onder de 
Hotond en een oplossing die het 
centrum van Klijpe verkeersvrij maakt. 
Verderop wordt een aansluiting gemaakt 
met een zuidelijke omleidingsweg.

 HOTOND-VERBINDING
Hierbij worden de bestaande wegen gebruikt.

 BEHOUD
Het bestaande wegennetwerk wordt zo goed 

mogelijk benut.

RELIËF
Deze oplossing volgt het natuurlijke reliëf.

LEGENDE

	 VALLEI
Deze oplossing bouwt verder op het voorgestelde tracé 

van 2014.

Industrie

Landbouw

Bos

Beken

Stedelijke structuur

Station Ronse

Tunnel

Knooppunt
SPOOR

De infrastructuur langs de spoorlijn in het oosten van 
Ronse wordt gebundeld.

Volgende alternatieven worden op dit 
moment naar voor geschoven:
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Behoud: 
Het bestaande wegennetwerk zou 
hierbij zo goed mogelijk worden benut. 
Binnen deze oplossing onderzoekt het 
team of minimale ingrepen een 
antwoord kunnen bieden op de verkeer-
sproblematiek in Ronse. Het verkeer 
volgt de omleidingsweg via de Zand-
straat enerzijds en de Glorieux laan 
anderzijds. Het team onderzoekt of 
binnen deze oplossing een flankerend 
beleid volstaat (bijvoorbeeld een 
vrachtverbod tijdens spits).

Reliëf:
Deze oplossing zou het natuurlijke reliëf 
volgen. Er wordt vervolgens een tunnel 
gebouwd in de flank van de Hotond, 
onder de Wittentakkapel door. Dit 
alternatief sluit aan op de reservatie-
strook om nadien verbinding te maken 
met een zuidelijke omleidingsweg.

Vallei:
Deze oplossing zou verder bouwen op 
het voorgestelde tracé van 2014. Het 
voorziet een tunnel en een viaduct door 
de Schavaart-vallei. De N60 grenst 
binnen dit voorstel zo dicht mogelijk 
aan het centrum en wordt maximaal 
ingepast in de vallei. Ook hier wordt een 
zuidelijke omleidingsweg voorzien.

Spoor:
De infrastructuur langs de spoorlijn in 
het oosten van Ronse zou gebundeld en 
ingepast worden in het landschap. De 
nieuwe weg loopt parallel met de 
Ommegangstraat en volgt de zuidelijke 
rand van Ronse tot aan de N60.

 HOTOND-VERBINDING
Hierbij worden de bestaande wegen gebruikt.

 BEHOUD
Het bestaande wegennetwerk wordt zo goed 

mogelijk benut.

RELIËF
Deze oplossing volgt het natuurlijke reliëf.

LEGENDE

	 VALLEI
Deze oplossing bouwt verder op het voorgestelde tracé 

van 2014.

Industrie

Landbouw

Bos

Beken

Stedelijke structuur

Station Ronse

Tunnel

Knooppunt
SPOOR

De infrastructuur langs de spoorlijn in het oosten van 
Ronse wordt gebundeld.

 HOTOND-VERBINDING
Hierbij worden de bestaande wegen gebruikt.

 BEHOUD
Het bestaande wegennetwerk wordt zo goed 

mogelijk benut.

RELIËF
Deze oplossing volgt het natuurlijke reliëf.

LEGENDE

	 VALLEI
Deze oplossing bouwt verder op het voorgestelde tracé 

van 2014.

Industrie

Landbouw

Bos

Beken

Stedelijke structuur

Station Ronse

Tunnel

Knooppunt
SPOOR

De infrastructuur langs de spoorlijn in het oosten van 
Ronse wordt gebundeld.
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Het staat vast dat deze oplossingen worden 
opgenomen in een zogenaamde ‘scopingnota’ 
die eind april wordt gepubliceerd. Tijdens een 
periode van twee maanden kan hierop worden 
gereageerd en staan er infomarkten op het 
programma in Ronse, Maarkedal en 
Kluisbergen. Daar geeft Rond Ronse meer 
uitleg over de inhoud van deze nota en kunnen 
burgers vragen stellen en opmerkingen geven. 
Die feedback wordt verwerkt en in een tweede 
versie van deze nota gegoten die in het najaar 
wordt gepubliceerd. Daar zal een eerste 
selectie worden gemaakt van de mogelijke 
oplossingen.
De infomarkten gaan door, telkens van 19 uur 
tot 21.00 uur, op:

 ▷ 19 mei in Ronse:  
TIO3, Oscar Delghuststraat 60

 ▷ 26 mei in Kluisbergen:  
GOC Kwaremont, Kwaremontplein 23

 ▷ 2 juni in Maarkedal:  
Parochiezaal Nukerke, Nukerkeplein 6

 HOTOND-VERBINDING
Hierbij worden de bestaande wegen gebruikt.

 BEHOUD
Het bestaande wegennetwerk wordt zo goed 

mogelijk benut.

RELIËF
Deze oplossing volgt het natuurlijke reliëf.

LEGENDE

	 VALLEI
Deze oplossing bouwt verder op het voorgestelde tracé 

van 2014.

Industrie

Landbouw

Bos

Beken

Stedelijke structuur

Station Ronse

Tunnel

Knooppunt
SPOOR

De infrastructuur langs de spoorlijn in het oosten van 
Ronse wordt gebundeld.

Voor het gemeentebestuur van Maarkedal blijft 
enkel het oorspronkelijke centrale tracé 
binnen de reservatiestroken een geloofwaardig 
alternatief om de mobiliteitsproblematiek rond 
de N60 in Ronse aan te pakken. Elk ander tracé 
is voor hen onaanvaardbaar. 

 www.rondronse.be

 HOTOND-VERBINDING
Hierbij worden de bestaande wegen gebruikt.

 BEHOUD
Het bestaande wegennetwerk wordt zo goed 

mogelijk benut.

RELIËF
Deze oplossing volgt het natuurlijke reliëf.

LEGENDE

	 VALLEI
Deze oplossing bouwt verder op het voorgestelde tracé 

van 2014.

Industrie

Landbouw

Bos

Beken

Stedelijke structuur

Station Ronse

Tunnel

Knooppunt
SPOOR

De infrastructuur langs de spoorlijn in het oosten van 
Ronse wordt gebundeld.
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De werken in Puttene hebben te kampen gehad met 
het natte winterweer. De werf werd in enkele weken 
tijd omgetoverd tot een modderpoel. Ondertussen 
heeft de aannemer de modder verwijderd en kan er 
in droge omstandigheden worden door gewerkt.
De nutsmaatschappijen hebben hun werken 
beëindigd en de aannemer is gestart met de aanleg 
van onderfundering en fundering voor de wegenis.
Binnenkort wordt gestart met het leggen van de 
parkstenen. Dan zal het gebied, dat er nu nog uitziet 
als een grote bouwwerf, steeds meer beginnen lijken 
op een parkgebied. 

Onze twee grote werven: 
een stand van zaken

N457
We zijn bijna in Schorisse

De laatste rechte lijn van de werken aan de N457 is 
ingezet. Na heel wat werken aan de dijk en de koker 
over de Pauwelsbeek kan er gestart worden met de 
opbouw van de nieuwe rijweg tussen Maarke en 
Schorisse. 
Intussen zal ook het laatste deel riolering worden 
aangelegd in de Schorissestraat. Zo kan de nieuwe 
weg in één beweging worden aangelegd tot einde 
van de werken.
Ook de aanplant van het volgende deel hagen, 
struiken en bomen is nog voorzien voor deze winter. 
We zitten nog steeds op koers om een afgewerkte 
N457 te hebben tegen het zomerverlof. 

Nog even wachten voor Hasselstraat

Nu het einde van de werken aan de N457 in zicht is, 
kunnen we al even vooruit kijken naar het toekomsti-
ge project Hasselstraat.  Als de N457 volledig is 
afgewerkt, kan er gestart worden aan de werken in 
de Hasselstraat. Dit project omvat het vernieuwen 
van de verharding en aanleg van gescheiden 
riolering in het deel van de Hasselstraat langs de 
kant van Maarke (huisnummer 1 t.e.m. 19). Bij de 
heropbouw is gekozen om de bestaande betonver-
harding te wijzigen in asfalt. Voor de rest zal de 
invulling van het openbaar domein er voor het 
grootste deel hetzelfde uitzien. 

Van bouwwerf naar parkgebied

Ter Gauwen-Puttene
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Keuze menu op  
nood nummers 
112 en 101

Sinds 11 februari voert België een keuzemenu 
in voor de noodnummers 112 en 101. In een 
noodsituatie kan je zowel 112 als 101 bellen 
om één van de drie hulpdiensten (brandweer, 
ambulance of politie) te bereiken. In alle 
gevallen word je geholpen, ook als je geen of 
de verkeerde keuze zou maken.

Brandweerwagen op komst? 
Volg deze 5 gouden regels

Brandweervoertuigen op weg naar een 
dringende interventie zijn prioritaire 
voertuigen. Mocht een interventie-
voertuig naderen — met sirene en 
blauwe zwaai lichten — respecteer dan 
volgende regels:

1. Blijf kalm en doe niets onvoorspel-
baars.

2. Hou het naderend brandweer-
voertuig en de rest van het verkeer 
nauwlettend in de gaten. 

3. Maak plaats: ben je in de bebouwde 
kom en kan je stoppen, zet jouw 
voertuig dan even aan de kant. 
Blijf niet rijden, zeker niet in de 
bebouwde kom. Dit bemoeilijkt 
een inhaalmanoeuvre.

4. Geef voorrang.
5. Maak gebruik van het visgraat-

principe indien je je zich op een 
twee-of drievaksbaan bevindt: 
wagens op het linkerrijvak gaan 
dan uiterst links staan en die op 
het rechter rijvak uiterst rechts.
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VRIJE TIJD

De gemeentelijke sportraad organiseert 
op woensdag 27 mei 2020 naar 
jaarlijkse traditie een fietstocht voor alle 
10- tot 14-jarigen uit Maarkedal en 
omstreken. Heb jij ook zin om samen 
met je vrienden een namiddag te fietsen 
in onze mooie gemeente? De sportraad 
zorgt voor begeleiding, bevoorrading 
en een leuke herinnering. 

Dwars door  
Maarkedal voor  
10- tot 14-jarigen

Inschrijven kan vanaf 20 april via 
de website www.maarkedal.be/
vrije-tijd/activiteiten-jeugd, waar je 
ook meer info vindt over dit 
evenement. 

 ▷ vrijdag 27 maart  
E3 BinckBank Harelbeke  
(elite) 

 ▷ woensdag 1 april  
Dwars door Vlaanderen  
(elite)

 ▷ zondag 5 april 
Ronde van Vlaanderen  
(elite dames en heren)

 ▷ zaterdag 11 april  
Ronde van Vlaanderen  
(beloften)

 ▷ zaterdag 25 april 
E3 BinckBank Harelbeke  
(juniores)

Wielerkalender 2020

De volledige wielerkalender vind je op www.maarkedal.be/wielerkalender-2020.
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SPORT

Op een mooie dag eind november 
parkeerden we ons sportbusje 
aan de Bossenaarmolen. De 
kandidaten sportbelofte en 
-figuur mochten er komen 
vertellen wat voor hen ‘de laatste 
rechte lijn’ in hun sportcarrière 
betekent. De weerslag hiervan 
werd als kandidatenfilmpje 
getoond tijdens het gala. 
De avond werd opgeluisterd met 
dansacts door dansschool Moves 
& Fun. Dit jaar werd ook gedacht 
aan een humoristische noot: drie 
Maarkedalse humorvrienden 
– Dany Heyse, Marc Maes en 
Patrick De Vos – gingen naarstig 
op zoek naar de ideale kandida-
ten voor een werkgroep rond de 
nieuwe voetbalaccommodatie …  

Kampioenenhulde
Tijdens het sportgala werden 
volgende kampioenen en 
sportclubs gehuldigd: Achttal LRV 
Maarkedal (provinciaal kampioen 
achttal beginnelingen paarden), 
Eddy De Clercq (clubkampioen 
heren Willen is Kunnen), Linda De 
Keukelaere (clubkampioen dames 
Willen is Kunnen), Sabrina 

Maarkedal bekroont 
haar sporthelden

Vrijdag 7 februari lag de rode loper uit voor het 
tweejaarlijkse sport gala, georganiseerd door 
de sportraad samen met de dienst Vrije Tijd. 
Het thema van dit jaar was ‘de laatste rechte 
lijn’. De show werd gepresenteerd door 
VRT-sportjournalist Eddy Botteldoorne, 
intussen een bekend gezicht op het sportgala. 

Speliers (clubkampioen Runners 
Maarkedal), Geert Van Schoorisse 
(clubkampioen fond – grote fond 
Ronse, 3de provinciaal en 8ste 
nationaal kampioen fond – grote 
fond jaarlingen), Evelien De 
Clercq (algemeen Vlaams 
kampioen karate, goud Vlaams 
kampioenschap kumite senioren, 
brons Belgisch kampioenschap 
karate), Dieter Geenens (Vlaams 
en provinciaal kampioen Masters 
50 speerwerpen, provinciaal 
kampioen 60m indoor), Sten 

Geenens (kwalificatie en finale 
Europese Jeugd Olympisch 
Festival Baku, Belgisch, Vlaams en 
provinciaal kampioen scholieren 
indoor/outdoor, Beker van 
Vlaanderen alle categorieën: 
eerste plaats en promotie voor 
club ASVO naar landelijke 1) en 
Niels Beelen (Wereldkampioen 
mountainbike voor politie en 
brandweerdiensten in Chengdu, 
Vlaams kampioen mountainbike 
bij politie en brandweerdiensten 
in Hamme).

Sten Geenens (midden) werd bekroont als sportbelofte

Marnix Laemont (midden) 
kreeg de prijs voor 
sportverdienste
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Sporttrofeeën
Na de kampioenenhulde werden 
de kandidaten voor sportbelofte 
en sportfiguur voorgesteld, 
gevolgd door de uitreiking van de 
sporttrofeeën sportverdien-
ste, sportbelofte en sportfiguur 
van 2018-2019.
Voor sportbelofte waren er drie 
kandidaten: Sten Geenens 
(atletiek – hoogspringen), Vic 
Vandendaele (duathlon) en Jelle 
Van Sterthem (duivensport en 
wielrennen). De vier kandidaten 

voor sportfiguur waren Niels 
Beelen (mountainbike), Evelien 
De Clercq (karate en paarden-
sport), Dieter Geenens (atletiek) 
en Jo Zwaenepoel (triatlon). De 
eretitel van sportbelofte ging voor 
de tweede keer op rij naar Sten 
Geenens. Jo Zwaenepoel ontving 
de trofee van sportfiguur. Jo kon 
zich kwalificeren voor het 
Ironman World Championship in 
Hawaï op 10 oktober 2020. 
Niemand minder dan triatleet 
Luc Van Lierde kwam langs om 

hem te feliciteren. Bovenop de 
felicitaties kreeg Jo gratis advies 
voor zijn komende wedstrijd in 
Hawaï.  
De prijs voor sportverdienste ging 
dit jaar naar Marnix Laemont, 
voor zijn jarenlange inzet bij LRV 
Maarkedal. 

Over twee jaar
We wensen deze winnaars, maar 
ook de andere kandidaten, 
nogmaals van harte te feliciteren 
met hun sportieve prestaties. 
Ten slotte bedanken we graag alle 
medewerkers van dit sportgala, in 
het bijzonder de medewerkers 
van de werkgroep van de 
sportraad. Zonder de enthousias-
te en vrijwillige inzet van al deze 
mensen was de realisatie van het 
sportgala niet mogelijk. Bedankt 
allemaal. 
Volgend jaar is het weer tijd voor 
een kampioenenhulde; op het 
volgende sportgala is het 
wachten tot 2022.

Jo Zwaenepoel (rechts) 
kreeg zijn trofee uit 
handen van Luc Van 
Lierde (midden)
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ACTUA

GRATIS ONDERZOEK VOOR MANNEN EN 
VROUWEN VAN 50 TOT EN MET 74 JAAR

Ontdek hoe ook jij kan deelnemen op  
www.bevolkingsonderzoek.be of via het gratis nummer 0800 60 160

Maart 2020 is de Maand van het Bevolkingsonderzoek tegen 
Dikkedarmkanker. Ontdek hoe je gratis kan deelnemen op 
www.dikkedarmkanker.bevolkingsonderzoek.be.  
Of bel gratis naar het Centrum voor Kankeropsporing op 
0800 60 160 tussen 9 en 12 uur en 13 en 16 uur of stuur een 
e-mail naar info@bevolkingsonderzoek.be. Heb je vragen over je 
persoonlijke medische situatie, neem contact op met je huisarts.

Op woensdag 13 mei wordt, in samenwerking 
met de FOD Financiën, een zitdag voor het 
invullen van de aangifte 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 afspra-
ken aanvragen. Aangiften van zelfstandigen 
worden niet ingevuld. 
Wat breng je mee? Je identiteitskaart en de 
identiteitskaarten met een volmacht van de 
personen voor wie je een afspraak hebt 
gevraagd, je inkomstenfiches en je attesten 
(hypothecaire lening, levensverzekering, 
kinderopvang … ). 

Kan je niet langskomen of zijn er geen 
plaatsen meer? Je kan ook terecht in het 
belastingkantoor te Oudenaarde of je kan zelf 
je aangifte indienen via www.taxonweb.be. 

Maak een afspraak bij  
de dienst Leven en Welzijn 055 33 46 59, 
levenenwelzijn@maarkedal.be

Laat je helpen met je 
belasting aangifte



17Nieuws uit Maarkedal ◁

De woonzorgcentra van Maarkedal en de senioren-
adviesraad starten samen met een nieuw initiatief: 
praatcafés waarin diverse thema’s aan bod zullen komen. 
Op dinsdag 28 april wordt het eerste ‘Praatcafé 
Maarkedal’ georganiseerd met als thema ‘val preventie’. 
Tijdens een boeiende uiteenzetting door gastsprekers 
krijg je allerhande tips.

Toevallig is de keuze van het onderwerp niet: van 20 tot 
26 april 2020 loopt de Week van de Valpreventie. WZC 
Ter Gauwen organiseert hierover elke dag een aangepas-
te activiteit. Op het programma onder andere zitdansen, 
obstakelrun (hindernissen), fit-o-meter en gymnastiek. 
Het praatcafé rond valpreventie, op dinsdag 28 april, 
start om 14.30 uur in de cafetaria van WZC Ter Gauwen. 
Vanaf 14 uur ben je welkom voor onthaal met een kop 
koffie. De toegang is gratis.

Dienst Leven en Welzijn 055 33 46 59 of  
seniorenadviesraad.maarkedal@telenet.be.

Zeg ons jouw mening 
over ons (het is belangrijk)

Ben je tevreden over jouw buurt? Kan je veilig 
fietsen in jouw gemeente of stad? Hoe tevreden ben 
je over de voorzieningen in jouw gemeente of stad? 
Voor elk gemeentebestuur is de mening van zijn 
inwoners belangrijk. Daarom organiseert het 
Agentschap Binnenlands Bestuur van de Vlaamse 
overheid, in samenwerking met Statistiek Vlaande-
ren, de grootschalige bevraging Gemeente- & 
Stadsmonitor. 
Van woensdag 25 maart tot midden juni 2020 
worden bijna 400.000 inwoners van 17 tot 85 jaar 
uitgenodigd om een vragenlijst in te vullen.
Jouw medewerking aan deze burgerbevraging is 
vrijwillig, maar wel van groot belang. De waarde van 
de resultaten hangt dan ook af van het aantal 
personen die de vragenlijst invullen. Bovendien krijg 
je met deze bevraging de kans om je mening te 
geven over de thema’s die in jouw gemeente of stad 
belangrijk zijn. 

www.gemeente- en-stadsmonitor.vlaanderen.be

Seniorenadviesraad 
laat het smaken

De seniorenadviesraad organiseert op vrijdag 19 
juni een daguitstap. Op het programma staan: 

 ▷ bezoek aan de hertenkwekerij de Bouvrie 
(Avelgem) met proeverij

 ▷ warme maaltijd: aperitief met hapjes, dranken en 
koffie inbegrepen

 ▷ bezoek Wijngoed Monteberg (Heuvelland) met 
proeverij

 ▷ terug huiswaarts: aankomst omstreeks 17.30 uur 
 

Vertrek met de bus om 8.45 uur aan het gemeente-
huis. De kostprijs is 55 euro per persoon (inclusief 
middagmaal). Het aantal plaatsen is beperkt tot 50 
personen, dus snel inschrijven is de boodschap! 
Na bevestiging van de inschrijving mag het 
deelnamegeld overgeschreven worden op het 
rekeningnummer van de seniorenadviesraad 
BE12 9731 1809 3692. Inschrijven kan tot 8 juni, 
tenzij eerder volzet. 

Dienst Leven en Welzijn 055 33 46 59 
seniorenadviesraad.maarkedal@telenet.be

Valpreventie centraal 
tijdens eerste praatcafé
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BIBLIOTHEEK

Zin in een goed boek, 
maar je kan niet kiezen?

Bieblo helpt kinderen

Mijn Leestipper 
helpt volwassenen

Bieblo is een intuïtief spel dat boekentips geeft 
aan kinderen van 6 tot 12 jaar. De tips sluiten aan 
bij je interesses en leeftijd. Je kiest een thema dat 
je leuk vindt en je krijgt meteen 8 suggesties van 
boeken die op dat moment in de bibliotheek 
aanwezig zijn. Niet tevreden? Eén klik, en je ziet 
meteen 8 andere!

Ook voor volwassen leners hebben we vanaf nu 
een fijne inspiratiebron: Leestipper, persoonlijke 
leestips recht uit onze eigen collectie fictieboeken. 
De leestips worden geselecteerd op basis van door 
jou ingestelde leesvoorkeuren en je leenhistoriek. 
Elke maand krijg je een nieuwe lading suggesties. 
Handig toch?

HOE WERKT HET?
 ▷ Surf naar  

www.bieblo.be/#/maarkedal.
 ▷ Geef je leeftijd op.
 ▷ Kies uit de illustraties. Leuk thema? 

Klik het groene vinkje aan.  
Niks voor jou? Tik op het rode 
kruisje.

 ▷ Je krijgt 8 leestips.
 ▷ Niet tevreden? Vernieuw je selectie 

met één klik.

HOE WERKT HET?
 ▷ Surf naar mijnleestipper.bibliotheek.be  

en log in met je ‘Mijn Bibliotheekprofiel’. 
 ▷ Vul de vragen in.  Op deze manier krijgt 

het systeem zicht op jouw leesprofiel. 
 ▷ Samen met je leengeschiedenis resulteert 

dit in een maandelijkse selectie leestips, 
die beantwoorden aan jouw smaak. 
Achteraf kan je je profiel nog bijstellen. 
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Jeugdboeken maand in de bibliotheek: 

‘Wat doet kunst?’

Jeugdboekenmaand
1 tot 31 maart 2020

WAT

DOET
KUNST?

Maart is Jeugdboeken maand in de bibliotheek! We 
werken rond een prachtig thema dit jaar: ‘Wat doet 
kunst?’ en er valt opnieuw veel te beleven én te winnen!

Kleine en grotere kunstenaars 
(3 tot 12 jaar) kunnen een dakpan 
afhalen in de bibliotheek en ze 
omtoveren tot een kunstwerk! 
Versieren, boetseren, schilderen, 
krijttekenen … alles mag. Op 21 
maart verzamelen we alle 
kunstwerken en stellen we ze 
tentoon in het Administratief 
Centrum. Wie de leukste dakpan 
heeft gecreëerd, wint een mooie 
boekenbon.

Ook met je klas kan je in de 
prijzen vallen, want we dagen 
jullie uit om in groep een bestaand 
kunstwerk na te bootsen! We zijn 
al reuze benieuwd naar jullie foto’s 
of filmpjes! De klas die het meest 
creatief uit de hoek komt, wordt 
beloond.

Wedstrijd
De jeugdboekenmaand zou de 
jeugdboekenmaand niet zijn 
zonder een wedstrijd in de 
bibliotheek. Alle kinderen van de 
lagere school kunnen er een 
wedstrijdformulier afhalen en 
wedijveren om een mooie prijs. 
Spelenderwijs laten we jullie 
kennismaken met klassiekers in 
de kunst. Ontdek hoe kunst vaak 
mooi, soms grappig, af en toe eng, 
dikwijls vreemd maar altijd 
boeiend is. 

Benieuwd naar de winnaars en de 
inzendingen? Kom dan op vrijdag 
27 maart om 17 uur naar de 
prijsuitreiking in de bibliotheek 
en neem een artistieke selfie mee 
naar huis.
Wil je graag meer te weten 

komen over de wedstrijd? Surf 
dan naar www.maarkedal.be/
jeugdboekenmaand voor alle 
informatie. Alle activiteiten 
worden georganiseerd door de 
bibliotheek en de Gezinsbond 
van Maarkedal.
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RUBRIEKVRIJE TIJD

Eerste musicalkamp 
tijdens paasvakantie 
WILNIE WAKKO’S GOUDEN TICKET: voor jongens en 
meisjes van het 1ste tot en met het 6de leerjaar

Droom jij er ook van om mee te 
spelen in een echte musical? 
Waar anders kan je zo luid zingen 
als je wil, de benen van onder je 
lijf dansen en de sterren van de 
hemel acteren? In samenwerking 
met Mila Kampen organiseren we 
voor het eerst een musicalkamp! 
Doe je mee? 

PRAKTISCH
 ▷ Wanneer? Van dinsdag 14 tot vrijdag 17 

april 2020. Elke dag van 9 tot 16 uur. Gratis 
opvang van 8 tot 9 uur en van 16 tot 17 uur.

 ▷ Waar? GC het Marca, Maarkeweg 65A.
 ▷ Prijs: 80 euro.
 ▷ Inschrijven: online inschrijven en betalen 

via maarkedal.ticketgang.eu of na afspraak 
bij de dienst Vrije Tijd met cash betaling. 

 ▷ Meer info: www.maarkedal.be/vrije-tijd/
activiteiten-jeugd.

Wie kent de beroemde Wilnie 
Wakko snoepfabriek niet? We 
hebben allemaal wel al eens de 
magische snoepjes gegeten die zo 
overheerlijk smaken dat het voelt 
alsof we zweven. Wanneer Mila 
een toegangsticket wint voor een 
bezoekje aan de snoepfabriek is 
ze dan ook door het dolle heen. 
Maar waarom zijn er zoveel 
verboden deuren? En waar 
komen die vreemde geluiden 
vandaan? En wie zijn die Wakka 
Wakko’s die haar zo verlekkerd 
aankijken?
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VRIJE TIJD

Vrijdag 22 mei
The Lonesome Zorro’s brengen 
een akoestische set vol herken-
bare nummers en zorgen zo 
meteen voor de juiste sfeer. 
Daarna mogen we een absolute 
topgroep verwelkomen met de 
bekende muzikanten gitarist Eric 
Melaerts (van Soulsister en 
Clouseau), Ben Crabbé (bekend 
van zichzelf en de Kreuners), 
toppianist Jan Hautekiet, Jasper 
Hautekiet en Filip Bollaert (die 
speelt bij Guga Baul). Zij komen 

PARKingCONCERTEN
nu op twee dagen
In samenwerking met het gemeentebestuur 
organiseert Pete’s Promotions op vrijdag 22 mei 
en zaterdag 23 mei de PARKingCONCERTEN 
op de parking bij het Administratief Centrum in 
Etikhove. De concerten met gratis toegang staan 
voor twee avonden muziek en ontmoeting in een 
familiale sfeer en een gezellig kader.

als Band of Musos naar 
Maarkedal voor een uiterst 
exclusief concert met covers.

Zaterdag 23 mei
Op zaterdag staat het Vlaamse 
lied centraal met Wim Leys en 
zijn live band gevolgd door 
Vlaanderen Zingt. Mensen samen 
laten zingen, dat is wat Vlaande-
ren Zingt wil doen. Want wat is er 
leuker dan samen zingen met 
mensen uit de buurt? Samen 

zingen én dansen geeft je energie 
én een gelukkig gevoel. 
Gelegenheids presentator is 
niemand minder dan Donaat 
De Riemaecker uit Nukerke.

PRAKTISCH
 ▷ Vrijdag 22 en zaterdag 23 mei 

2020.
 ▷ Vanaf 19 uur op de parking 

achter het Administratief 
Centrum.

 ▷ Gratis toegang.

Ter gelegenheid van Vlaanderen Feest organiseren 
we op 11 juli voor het vierde jaar op rij een gezellige 
avondmarkt op het plein in Etikhove. Bij een 
avondmarkt horen natuurlijk kraampjes. En daarvoor 
doen we graag een beroep op jullie, inwoners van 
Maarkedal. We geven deze avondmarkt graag een 
lokale touch, met mensen, producten en talent van bij 
ons. Verkoop jij juwelen, hand tassen, meubeltjes, 
schilderijen, speelgoed of nog iets helemaal anders? 
Ben je imker en breng je jouw zelf geslingerde 
honing graag in Maarkedal aan de man? Wil je dat 
iedereen jouw koekjes of pizza proeft? Heb je stekjes 
te koop van planten en kruiden? Alle creatieve, 
ambachtelijke en artisanale producten zijn welkom. 
Wij zorgen voor het plein en de sfeer, jullie voor de 
kraampjes op het plein.
Interesse? Schrijf tegen 24 april in via het 
inschrijvingsformulier op de website: 
www.maarkedal.be/11-juli-avondmarkt. 

Kraampjes voor 
11 juli gezocht 

PRAKTISCH 
 ▷ Zaterdag 11 juli vanaf 18 uur.
 ▷ Standhouders brengen zelf tentje en tafel mee.
 ▷ Deze avondmarkt staat open voor standhouders 
van Maarkedal en nabije regio. Als er te veel 
inschrijvingen zijn, krijgen inwoners van 
Maarkedal en houders van een kraampje met 
originele producten voorrang.
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VRIJE TIJD

Zomer in zicht!
Ontdek ons aanbod voor kinderen

Ook komende zomer organiseert de dienst Vrije Tijd 
sportkampen, kleutersportkampen en speelplein-
werking voor kinderen van 3 tot 12 jaar. Hieronder 
een overzicht van de geplande activiteiten:  

 ▷ 1-3 juli: speelpleinwerking
 ▷ 6-10 juli: speelpleinwerking
 ▷ 13-17 juli: speelpleinwerking
 ▷ 3-7 augustus: speelpleinwerking
 ▷ 10-14 augustus: speelpleinwerking
 ▷ 17-21 augustus: speelpleinwerking
 ▷ 17-21 augustus: fietssportkamp ‘Vive le Vélo’
 ▷ 24-28 augustus: sport- en kleutersportkamp

De inschrijvingen starten op woensdag 22 april om 
16 uur voor inwoners van Maarkedal. Voor niet- 
inwoners starten de inschrijvingen een dag later om 
16 uur. Alle info over de jeugdactiviteiten (thema’s, 
inschrijvingsmodaliteiten, kostprijs, uurregeling … ) 
vind je op de website: www.maarkedal.be/vrije-tijd/
activiteiten-jeugd.

Dienst Vrije Tijd: 055 33 46 52 
vrijetijd@maarkedal.be
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De dienst Vrije Tijd is op zoek naar 
monitoren voor de speelpleinwerking  
in de zomervakantie. 

Ben jij een geboren animator? Ga je graag 
om met kinderen? Lijkt de wereld voor jou 
één grote speelplaats? Zit je boordevol 
creatieve ideeën?  Doe je graag eens gek? 
Wil je meedraaien in een toffe groep 
monitoren en een fantastische vrienden-
kring opbouwen? Ben je minstens 16 jaar? 
Dan ben jij de persoon die wij zoeken! 

Speelplein-
monitoren 
gezocht

WAT VERWACHTEN WIJ?
 ▷ je bent of wordt minstens 16 jaar in 2020
 ▷ je hebt basiskennis ‘spelletjes en activiteiten’ 

en ‘omgaan met kinderen’
 ▷ je hebt interesse in het jeugdwerk en  

in jeugdactiviteiten
 ▷ je hebt een grote dosis  

verantwoordelijkheidszin
 ▷ je organiseert samen met de andere  

monitoren en de groepsverantwoordelijke 
actieve en creatieve activiteiten  

WAT BIEDEN WIJ?
 ▷ een gezellige tijd tussen joelende kinderen op 

het speelplein
 ▷ een enthousiaste groep leeftijdsgenoten die 

samen met jou instaat voor de begeleiding van 
de kinderen

 ▷ een supercoole werking van 8 tot 17.30 uur 
(beurtrol voor de opvang inbegrepen)

 ▷ een gezellige speelpleinsfeer
 ▷ een goede begeleiding en ondersteuning door 

meer ervaren monitoren (groeps- en hoofd-
verantwoordelijken) en door de dienst Vrije Tijd

 ▷ openheid en ruimte voor creativiteit en 
speelsheid

 ▷ een forfaitaire vergoeding voor jouw  
vrijwillige inzet van 30 euro per dag

 ▷ een eigen speelpleinmonitorenshirt
 ▷ elke vrijdag lekkere frieten op kosten van de 

zaak, een te gekke barbecue en andere 
monitoren activiteiten

WIJ ZOEKEN SPEELPLEINMONITOREN 
VOOR DEZE WEKEN 

 ▷ 1-3 juli
 ▷ 6-10 juli
 ▷ 13-17 juli
 ▷ 3-7 augustus
 ▷ 10-14 augustus
 ▷ 17-21 augustus

Monitoren engageren zich telkens voor een volledi-
ge week, elke dag van 8.45 uur tot 16.30 uur. De 
opvang van 8 tot 9 uur en van 16.30 tot 17.30 uur 
gebeurt volgens een beurtrolsysteem. 

INTERESSE?
Je wil meer informatie of je wil  
je kandidaat stellen? Aarzel dan 
niet en neem voor 15 mei contact 
op met de dienst Vrije Tijd:  
055 33 46 52 of  
vrijetijd@maarkedal.be.  
Na de kandidaatstelling zal je 
uitgenodigd worden voor  
een kennismakingsgesprek.  

5 redenen om  monitor 
te worden
1. Dankzij jou gaan de kinderen elke dag met een 

glimlach naar huis.
2. Je maakt er vriend(inn)en voor het leven.
3. Je bent de vertrouwenspersoon voor de kinderen.
4. Een zalige vakantie voor zowel de kinderen als 

jezelf.
5. Je verdient een centje bij in een toffe sfeer.
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VRIJE TIJD

Marca Boutique met winnaars 
De Nieuwe Lichting

Sunday Rose en The Radar Station 
doen wellicht niet bij iedereen een 
belletje rinkelen, maar luisteraars 
van Studio Brussel en fans van De 
Nieuwe Lichting weten waarover 
het gaat. Beiden zijn winnaars van 
De Nieuwe Lichting 2020. Komen-
de zomer zien we hen ongetwij-
feld opduiken op heel wat 
festivals, maar eerst passeren ze 
langs het Marca. 

The Radar Station heeft een eigen, 
uniek geluid: weidse, eigentijdse 
indierock à la The War On Drugs 
en The National, met echo’s van 
de eightiespop van Peter Gabriel 
en Daniel Lanois. Kenmerkend 
voor de band is de opvallende, 
warme en bezwerende stem van 
zanger Brent Buckler. 

Soul singer Sunday Rose is een 
Antwerpse met Congolese roots 
en het talent om prachtig te 
zingen met het grootste gemak. 
Met ‘Worst I Ever Had’ brengt ze 
een nummer over het slechtste 
lief ooit dat toch megavrolijk 
klinkt. 

Op vrijdag 24 april organiseert 
de Jeugdraad in samenwerking 
met de dienst Vrije Tijd ‘Marca 
Boutique’, een avond waarbij 
twee bands geprogrammeerd 
staan. De line-up is alvast 
veelbelovend. Twee fantastische 
concerten in het prachtige kader 
van het Marca. 

PRAKTISCH
 ▷ Vrijdag 24 april 2020 in het Marca.
 ▷ De deuren gaan open om 19.30 uur, het eerste concert 

start om 20 uur.
 ▷ Tickets kosten 15 euro of 12 euro voor -26 en zijn 

verkrijgbaar via www.maarkedal.be/vrije-tijd/het-marca, 
bij de dienst Burgerzaken of in de bibliotheek. 

MARCA BOUTIQUE     
24 APRIL 

SUNDAY ROSE

THE RADAR STATION
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ERFGOED

Rovers, ratten en roddels
Zaterdag 25 april om 20.30 uur

Drie vertellers laten de nacht onder je vel kruipen met verhalen 
over twee creaturen die het donker verkiezen: ratten en rovers. 
Luister naar de historische achtergrond van deze schepsels en 
beleef hun escapades in enkele mee slepende verhalen. ‘s 
Avonds, wanneer leven en werk stilvallen, komen roddels 
naar boven. Een vrouw doet haar verhaal in het echt ‘Ietekoofs’. 
In samenwerking met Verhalen en Meer (Hilde Rogge) en 
Stones and Stories (Nancy Lemay).

Erfgoeddag: 
Hofke ter Musse nodigt uit

Op zaterdag 25 april en zondag 26 april 2020 viert Erfgoeddag zijn 20ste 
verjaardag. Speciaal voor deze feesteditie draagt Erfgoeddag als thema 
De Nacht. Want de nacht betovert en staat synoniem voor verbeelding … 
In Maarkedal heeft Hofke Ter Musse enkele fijne activiteiten in petto.

Vuur in de duisternis: 
geschiedenis van het broodbakken
Zondag 26 april, doorlopend tussen 11 en 18 uur

Pedro stookt de oven op en prikkelt je zintuigen met tal van 
lekkers. Hij staat klaar om je vragen te beantwoorden over 
de bouw en werking van de bakoven. In de tentoonstelling 
kom je alles te weten over hoe mensen vroeger brood 
bakten en ontdek je de benodigdheden om ambachtelijk 
brood te maken. Laat de objecten je hun verhaal vertellen!

Ontsnap uit de duisternis: 
escape game
Zondag 26 april, doorlopend van 11 tot 18 uur 

Speel ons escaperoomspel en ontdek de evolutie in de 
verlichting. Al spelend maak je kennis met een resem 
objecten die letterlijk licht werpen op hoe mensen 
door de jaren heen omgingen met licht en verlichting.

Hofke ter Musse, Mussestraat 4, info@hofketermusse.be

In de Vlaamse Ardennen kan je je laten verrassen door meer dan 20 activiteiten. Deze gaan door in Brakel, 
Geraardsbergen, Herzele, Kluisbergen, Maarkedal, Oudenaarde en Zottegem. EVA (Erfgoed Vlaamse Ardennen) 
heeft alle info samengebracht op haar website www.erfgoedvlaamseardennen.be.
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ERFGOED

Op zondag 26 april is het niet enkel Erfgoeddag, maar 
ook Vlaamse Molendag. In Maarkedal zetten twee 
molens voor de gelegenheid de deuren open. 

 ▷ De Bossenaarmolen (Bossenaarstraat) kan je 
bezoeken van 14 tot 17 uur 

 ▷ Molen ter Hengst (Ommegangstraat 52) kan je 
bezoeken van 10 tot 18 uur. Molen ter Hengst kan 
je ook elke eerste zondag van de maand bezoeken 
tussen 14 en 18 uur. 

Maarkedalse molens 
zetten deuren open

 |zorg voor uitvaart | Oudenaarde| 055 31 11 33

Graag brengen we hier hulde aan 
Rufin Vanderdonckt, die op 8 februari 
overleed. Als eigenaar van de 
Kasteelmolen in Schorisse was Rufin 
de vijfde generatie van de familie die 
deze watermolen beroepsmatig 
gebruikte. Dankzij Rufins inzet ontving 
de molen in 2013 het kenteken Actieve 
Molen van het Molenforum Vlaanderen 
vzw. Dank je wel, Rufin, voor je 
jarenlange zorg voor dit stukje 
Maarkedals erfgoed. 

Hulde aan 
Rufin Vanderdonckt

Bossenaarmolen

Molen ter Hengst
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Op dinsdag 11 februari trokken drie klassen van 
gemeentelijke basisschool De Kleine Reus naar de 
Volkssterrenwacht Armand Pien in Gent: het vijfde 
leerjaar van afdeling Nukerke en het vijfde en zesde 
leerjaar van afdeling Maarke. Deze volkssterren-
wacht werd vernoemd naar de ‘leermeester’ van 
Frank Deboosere, Armand Pien. 
We maakten kennis met de verschillende meet-
toestellen en de manier waarop ze gebruikt worden. 
We zagen de windmeter (anemometer) van dichtbij. 
We konden het waterniveau zien in de regenmeter 
(pluviometer). In de thermometerhut kon de 
tempera tuur afgelezen worden. Ook zagen we de 
barometer die de luchtdruk bepaalt. In de controle-
kamer konden we op de grote schermen de 
metingen aflezen. 
We kregen uitleg over ons zonnestelsel met de 8 
planeten, de verschillende verschijnselen op aarde 
(klimaat, dag en nacht, de maanfasen ... ). Dit begon 
met een film in 3D. Er werd ook verteld over de 
lancering van een raket en verschillende missies naar 
de maan en naar andere delen van ons zonnestelsel. 
We zagen zelfs een kleine raket lancering! 

Bezoek aan 
de Volkssterrenwacht Armand Pien

We kregen ook de kans om door de grote telescoop 
te kijken. Al zagen we geen sterren, we zagen toch 
een ‘vreemde vogel’ ... ondersteboven nog wel! 
Ook de proefjes brachten ons enkele opmerkelijke 
weetjes bij:

 ▷ Het licht van de zon bestaat uit verschillende 
kleuren die we afhankelijk van onze plaats op 
aarde kunnen zien, bijvoorbeeld rood licht bij 
zonsopkomst- en ondergang. 

 ▷ Vanaf de aarde ziet de zon er geel uit, maar in 
werkelijkheid is de zon wit. 

 ▷ Om een vlam te laten branden, zijn twee dingen 
nodig: zuurstof en brandstof. Deze twee zijn ook 
noodzakelijk voor de lancering van een raket. 

 ▷ De zwaartekracht laat elk voorwerp op aarde 
gelijktijdig naar beneden vallen. Het is de lucht 
die er voor zorgt dat voorwerpen sneller of 
trager naar beneden vallen. De proef op de 
maan (waar geen zuurstof is) bewijst dat een 
hamer en een veer daar gelijktijdig naar 
beneden vallen door de zwaartekracht. Op 
aarde is dat toch lichtjes anders. 

Kortom, wij hebben een heel leerrijke dag beleefd!
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MA ART 

 17  Erfgoed: Samen op zoek naar onze  
 voorouders in de Vlaamse Ardennen 

door Familiekunde Vlaanderen
Dinsdag 17 maart van 19 tot 20 uur en  
zondag 29 maart van 9 tot 11.30 uur

Documentatiecentrum Maarkedal, 
Nederholbeekstraat 1 
annemie.swillens@gmail.com

 17  Erfgoed: Lezen van oud schrift  
 met Olivier Van Rode

door Familiekunde Vlaanderen
Dinsdag 17 maart van 20 tot 22 uur

Documentatiecentrum Maarkedal, 
Nederholbeekstraat 1 
annemie.swillens@gmail.com

 20  Fruits de mer-avond
Vrijdag 20 maart van 19 tot 23 uur

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

 00  Kom bloed geven
Vrijdag 20 en maandag 23 maart  
van 17 tot 20 uur

Woonzorgcentrum Ter Gauwen, Puttene 36 
ann_detollenaere@hotmail.com, 0474 98 37 23

 21  Vierde pizza-avond
Zaterdag 21 maart van 19 tot 23 uur 

Hofke ter Musse, Mussestraat 4 
info@hofketermusse.be, 0476 75 69 26

 22  Ledencafé met algemene vergadering
door Natuurpunt Vlaamse Ardennen
Zondag 22 maart van 9.30 tot 12 uur

‘t Hof Wijmenier, Wijmenierstraat 20 
johan.cosijn@telenet.be, 055 30 98 10

 28  Optreden Cafee Bizar
Zaterdag 28 maart van 20 tot 23 uur 

Hofke ter Musse, Mussestraat 4 
info@hofketermusse.be, 0476 75 69 26 

APRIL 

  3   Filmavond ‘The Biggest Little Farm’
door De Maarkeerders
Vrijdag 3 april van 19.30 tot 23.30 uur

GC Het Marca 
demaarkeerders@gmail.com

 00  Speelpleinwerking ‘De Droomweek’
Maandag 6 tot en met vrijdag 10 april  
van 8 tot 17.30 uur

GVB Etikhove, Etikhoveplein 16 
Dienst Vrije Tijd, vrijetijd@maarkedal.be

 00  Viva España!
door Creafant vzw
Maandag 6 tot en met vrijdag 10 april  
van 8 tot 17 uur

GVB De Talentenboog Nukerke, Glorieuxstraat 4 
www.kriebelkampen.com, info@creafant.be, 
055 60 36 90

 10  Wandel én geniet; wij zorgen ervoor!
door 3 B&B’s in de Vlaamse Ardennen
Vrijdag 10 april van 08.30 tot 18.45 uur

Amberhoeve, Stokstraat 6 
www.amberhoeve.be, 
opbrakel@hetstillegenoegen.be, 0478 40 04 51 

 11  Zevenbundertocht
door Wandelclub Op Stap door Nukerke vzw
Zaterdag 11 april

Parochiaal centrum Nukerke, Nukerkeplein 
opstapdoornukerke@gmail.com, 0499 25 55 54

 13  Rots en Water weerbaarheidstraining  
 voor kleuters

Maandag 13 april van 13 tot 16 uur

Administratief Centrum, Nederholbeekstraat 1 
www.praktijkdebolderkar.com, 
info@praktijkdebolderkar.be, 0499 61 37 77

 13  Gezinswandeling in de Maarkebeekvallei
door Natuurpunt Vlaamse Ardennen
Maandag 13 april van 14 tot 17 uur

Kerk Maarke, hoek Maarkeweg-Kokerellestraat 
johan.cosijn@telenet.be, 055 30 98 10

17
29

06
10

06
10

20
23
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 00  Erfgoeddag in Hofke ter Musse
Zaterdag 25 april vanaf 20.30 uur en  
zondag 26 april van 11 tot 18 uur 

Hofke ter Musse, Mussestraat 4 
info@hofketermusse.be, 0476 75 69 26

 26  Vlaamse Molendag
Zondag 26 april

Bossenaarmolen, Bossenaarstraat, van 14 tot 17 uur 
Molen ter Hengst, Ommegangstraat 52,  
van 10 tot 18 uur 
Dienst Vrije Tijd, vrijetijd@maarkedal.be

 26  Lentefietstocht in de Vlaamse Ardennen
door Pasar Maarkedal en Pasar Ronse
Zondag 26 april vanaf 13.30 uur

Administratief Centrum, Nederholbeekstraat 1 
eric_maheur@hotmail.com, 055 31 07 32 

MEI 

  4   Theatervoorstelling ‘Vier op een rij’
door Kwamarant
Donderdag 30 april, vrijdag 1 en zaterdag 2 mei 
van 20 tot 22 uur

GC Het Marca 
www.kwamarant.be, 0475 23 43 31

 18  Petanquetornooi Regio Oudenaarde
door OKRA Sport Midden-Vlaanderen
Maandag 18 mei van 9 tot 17 uur

Louise-Marie, La Salettestraat 
www.okra.be/regio/middenvlaanderen, 
sport.mvl@okra.be

 22  Tweede WZC Haagwindequiz
Vrijdag 22 mei vanaf 20 uur

WZC Haagwinde, Hasselstraat 7 
frank.temmerman6@telenet.be, 0486 45 03 38

 00  Parkingconcerten
Vrijdag 22 mei en zaterdag 23 mei 
in samenwerking met Pete’s Promotions

www.facebook.com/petespromotions

  4   Kleutermusicalkamp  
 ‘Achter de regenboog’

Dinsdag 14 tot en met vrijdag 17 april  
van 9 tot 16 uur

GC Het Marca, Dienst Vrije Tijd,  
vrijetijd@maarkedal.be, 055 33 46 52

  4   Musicalkamp ‘Wilnie Wakko’s  
 gouden ticket’

Dinsdag 14 tot en met vrijdag 17 april  
van 9 tot 16 uur

GC Het Marca, Dienst Vrije Tijd,  
vrijetijd@maarkedal.be, 055 33 46 52

 00  Rots en Water weerbaarheidstraining  
 voor kinderen (leerjaar 4-5-6)

woensdag 15 en donderdag 16 april  
van 9 tot 15 uur

Administratief Centrum, Nederholbeekstraat 1 
www.praktijkdebolderkar.com, 
info@praktijkdebolderkar.be, 0499 61 37 77

 17  Rots en Water weerbaarheidstraining  
 voor kinderen (leerjaar 1-2-3)

Vrijdag 17 april van 9 tot 15 uur

Administratief Centrum, Nederholbeekstraat 1 
www.praktijkdebolderkar.com, 
info@praktijkdebolderkar.be, 0499 61 37 77

 19  Derde Hofke ter Musse Cup
Zondag 19 april van 14 tot 18 uur 

Hofke ter Musse, Mussestraat 4 
info@hofketermusse.be, 0476 75 69 26

 19  Lentewandeling Stoemp  
 in de Vlaamse Ardennen

door Davidsfonds Zottegem
Zondag 19 april van 13.45 tot 18 uur

Parochiezaal De Wante, Essestraat 1 
annemie.glorieux.dfz@gmail.com

 24  Marca Boutique
Vrijdag 24 april vanaf 19.30 uur

GC het Marca

Dienst Vrije Tijd, vrijetijd@maarkedal.be

15
16
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26
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‘We kwamen nekeer - in den tijd toen ik 
nog in de Borinage werkte – van de statie 
van Elzele’, zei Nand. ‘God, hoe lang is dat 
ook al weer geleden? Ik peize niet dat ik 
het al ooit verteld heb.’
En Nand begon. ‘’t Was volop op de zomer’, 
zei hij. ‘Van de statie naar huis waren we 
altijd met een hele bende werkvolk. Die 
keer was ik bij een of ander geklappig jong 
blijven akken. Er waren onderweg wel meer 
schone vliembouters waar ne jonkman zijn 
ogen kon laten op vallen. Ik kwam in ieder 
geval veel later in zevenhaasten naar huis 
getrot. In ene keer vroeg ik mij af, waarom 
ik mij eigenlijk opjoeg: het weer was goed 

en het gebeurde wel meer dat ik 
op steks muile aan moeders 
tafel arriveerde. Ik bleef dus 
gewoon staan, om een sigaret te 
rollen en op adem te komen… Tegen 
dat mijn sigaret op is ben ik thuis, dacht 
ik. Maar het draaide anders uit. Ge gaat het 
niet geloven, maar wat ik ga vertellen is 
pertank echt gebeurd. Op de los die vanaf 
den Broeke komt en achter Bejetsies de 
baan over naar den Bos te Rijst loopt zag 
ik in ene keer een jong sprot van een 
meiske. En achter haar, aan een zeel, een 
geit. En een eind verder een oud wijf …’ 

Geklappig: veel en graag pratende, mededeelzaam
Akken: blijven pleisteren, vertoeven
Vliembouter: vlinder, hier ‘mooi meisje’

Op steks muile: op het laatste ogenblik
Pertank: nochtans
Los: aardeweg

In ’t dialect
De hoofdrolspelers in de ‘Vertelsels bij de Leuvense stove’, een 
vervolgverhaal dat Paul Baekeland schreef voor het tijdschrift van 
de heemkundige kring Businarias, zijn Clementiene en Nand. In zijn 
teksten strooide Paul Baekeland, als rozijntjes in een koekebrood, 
kwistig het taalgebruik van vroeger rond.

 24  Planteninventarisatie  
 (streeptocht) ‘Grijs Hok’

door Natuurpunt Vlaamse Ardennen
Zondag 24 mei van 10 tot 13 uur

Kerk Etikhove, Etikhovestraat 
coudenys.henk@belgacom.net, 09 386 97 11

 24  Familiale natuurwandeling langs  
 Ladeuze en de Longkruidbosjes

door Natuurpunt Vlaamse Ardennen
Zondag 24 mei van 14 tot 17 uur

Kerk Etikhove, Etikhovestraat 
johan.cosijn@telenet.be, 055 30 98 10

 27  Dwars door Maarkedal
fietstocht voor 10- tot 14 jarigen
Woensdag 27 mei

Dienst Vrije Tijd, vrijetijd@maarkedal.be

 31  Lang leve de bijenplekjes
door Natuurpunt Vlaamse Ardennen
Zondag 31 mei van 14 tot 17 uur

Sint-Vincentiuskapel, Kapelleberg 
info@milieufrontomerwattez.be

JUNI 
 21  Mussefeesten

Zondag 21 juni

Hofke ter Musse, Mussestraat 4 
info@hofketermusse.be, 0476 75 69 26

Wil je zelf of met je vereniging  
een optreden, concert of 
voordracht organiseren in 
het Marca? Dat kan!  

Meer info: www.maarkedalmoetjebeleven.be/het-marca  
of bij de dienst Vrije Tijd.
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RUBRIEK

Het toponiem ‘dries’ komt al 
voor in Vlaamse documenten uit 
de 13de eeuw. We vinden het 
terug in Maarkendries, Steen-
beekdries, Delfdries, Drappen-
dries en de Dries aan de 
gemeenteschool van Nukerke.
Deze straatnaam of benaming 
van een gehucht komt men in vele Oost-Vlaamse 
gemeenten tegen. Dries wijst dan op arm akker-
land, een schrale grond die men één of meerdere 
jaren liet rusten om op kracht te komen. Daarom 
werden deze braakliggende gronden soms tijdelijk 
als gemene graasplaatsen gebruikt. In de middel-
eeuwen deed deze grond dienst als gemeenschap-
pelijke weide. In veel gevallen is het driehoekig 

van vorm, een dorps- of 
gehuchtplein(tje), soms ook 
een weg die breder uitviel. 
(Drappendries – drap = 
modder, nat…)
In het renteboek van Jacob 
Cabeliau (Etikhove) uit 1435 
vinden we een 

Quadendriesch, in het 20ste penningkohier van 
Schorisse (1572) een Boeckendries en een 
Hooghendries, in het landboek van Etikhove (1680) 
ook een Grootendries en een Koppenberghdries en 
in het landboek van Nukerke (1776) een Keiren-
dries (ligt aan de draai van een weg, keer = draai). 
En op ‘den Dries’ te Etikhove werd in 1933 de 
laatste otter gevangen.

Het verhaal achter de straatnaam

TERUG IN DE TIJD

VERENIGINGEN AAN HET WOORD

Volksdansgroep Gouden Aren houdt haar 
eerste ontbijtmandenactie op zondag 10 mei 
en brengt voor Moederdag een lekker ontbijt 
aan huis. Je kan kiezen tussen een 
volwassenen- of een kinderontbijt.
Daarnaast kan je ook nog kiezen voor 2 extra 
verwennertjes voor mama: een lekkere fles 
cava of een mooi boeketje bloemen.
Een ontbijt voor volwassenen kost 12 euro, het 
kinder ontbijt kan je bestellen voor 8 euro, een 
fles cava voor 12 euro en het bloemen boeketje 
voor 10 euro.

Gouden Aren 
houdt  
ontbijtmanden-
actie voor 
moederdag

De ontbijtmanden en de eventuele extraatjes 
worden bij je thuis afgeleverd op zondag 10 
mei vanaf 8 uur ’s morgens.
Voor verdere info of om je bestellingen door te 
geven, kan je terecht op luc.roovers@skynet.be 
of 0476 95 27 58. Je kan ons je bestellingen 
doorsturen tot 3 mei 2020.
Volksdansgroep Gouden Aren 
dankt je alvast voor je steun en 
wenst je een smakelijke 
Moederdag!
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VERENIGINGEN AAN HET WOORD

Na een jaar op stap te zijn geweest met ons succes-
vol locatieproject ‘Dertig Stoelen’ hebben we weer 
goesting gekregen in een avondvullend stuk. 

‘Zouden er bijenplekjes  in Maar-
kedal zijn?’ vroegen Dirk, Jo, Rita, 
Roeland, Geert, Marie en 
Kathleen zich af. Ze vonden dat 
die plekjes aan enkele voorwaar-
den moesten voldoen en gingen  
ernaar op zoek. ‘We zijn streng, 
dat wel, maar er staat heel wat 
op het spel’ zeggen de initiatief-
nemers, allen vrijwilligers bij 
MOW, Natuurpunt en Velt.
De erkende bijenplekjes krijgen 
een plaatje zodat iedere 
voorbijganger het ziet. Op een 
website zal de bezoeker meer 
uitleg krijgen over het plekje. 

Bovendien kan hij of zij aan de 
hand van een kaartje een 
wandeling uitstippelen om 
enkele bijenplekjes te bezoeken. 
De bijenplekjes worden 
ingehuldigd op zondag 31 mei. 
Fanfare de Bijenkorf is opge-
trommeld, er zoemen bijtjes 
rond, er worden biodrankjes 
aangeboden en je mag op de 
foto met een bij of je laten 
opmaken als een bij. Wees er-bij. 
Bezoek de standjes van MOW, 
Natuurpunt en Velt. Kortom, 
neem je fiets of trek je wandel-
schoenen aan en feest mee. 

PRAKTISCH
 ▷ Zondag 31 mei om 14 uur.
 ▷ Sint-Vincentiuskapel, Kapelle-

berg in Maarke- Kerkem.
 ▷ Deelname is gratis, wel graag 

op voorhand verwittigen met 
hoeveel personen je komt via 
info@milieufrontomerwattez.be.

Kwamarant in het Marca

Milieuverenigingen huldigen 
bijenplekjes in

Deze keer brengen we een soms hilarische maar 
spannende actieve komedie: ‘Vier op een rij’ van Paul 
Anrys in een regie van Voosti. Wil je onze acteurs aan 
het werk zien, reserveer dan vanaf 10 maart 2020.
Korte inhoud: met de hulp van de plaatselijke toneel-
vereniging spelen enkele gevangenen een toneelstuk in 
de gevangenis. Twee zware jongens proberen daarvan 
handig gebruik te maken, en de gevolgen blijven 
natuurlijk niet uit! Acteurs die in de war geraken, de 
souffleur die de wanhoop nabij is, echte revolvers die 
verward worden met speelgoedrevolvers …
Spelen mee: Christel De Baere, Dana De Mullier, 
Lutgarde Desmet, Tine Hebbelinck, Inge Van Welden, 
Veerle Verstichelen, Peter Hebbelinck, Frank De Potter, 
Philippe Reynaert en Werner Vervecken.

PRAKTISCH
 ▷ donderdag 30 april, vrijdag 1 mei en zaterdag 

2 mei om 20 uur (deuren vanaf 19.15 uur).
 ▷ GC het Marca, Maarkeweg 65A.
 ▷ reservatie en info: www.kwamarant.be, 

kwamarant@hotmail.be en 0475 23 43 31.

Dat bijen en insecten massaal verdwijnen is schokkend nieuws. Niet 
alleen krimpt zo onze biodiversiteit, maar bovendien veroorzaken we 
onze eigen teloorgang. Enkele vrijwilligers van Milieufront Omer 
Wattez, Natuurpunt en Velt gingen op zoek naar Maarkedalse 
‘bijenplekjes’, waar bijen en insecten wel aan hun trekken komen. 
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RUBRIEKMENSEN

Koen Merchiers en Charline Rombaut 

Dieter Devenijn en Jenny Heuvick

Huwelijken

Eleonoor Wieme dochter van Bart Wieme 
en Femke Van Crombrugge

Coralie Anne-Laure Yolande Vandepoele 
dochter van Pieter-Jan Vandepoele en 
Charlotte De Splenter

Geboorten Huldigingen

Beeckman Christiane Germaine

Botteldoorn Lucie Marie Thérèse Octavie 

Callebaut Julia Maria Anna 

Constandt Robert Jules 

De Buck Clara Maria Georgette 

Delbar André Valere Albert 

Delusinne Roger Robert Raphaël 

De Temmerman Marie Louise 

Dhondt Cecile Anna Julie 

D’Hondt Maurice Hubert Joseph 

Foucart Lydie Marie Leonie 

Martens Eric Leon 

Okerman Cecilia Maria Melania 

Teirbrood Irène 

Truyens Lisette Marie Ghislaine 

Van Coppenolle Marie-Jeanne Juliette 

Van de Kerkhove Andrea Elza Maria 

Van der Bruggen Simonne Florence 

Van der Donckt Alice Marie Louise Berthe 

Vanderdonckt Rufinus Leo Julius Remi 

Vandewalle Micheline Emma Victoire 

Van Hulle Frank Kamiel Adrien 

Verbeurgt Paula Odile Suzanne

Verpoest Gommar Florent Remi 

Veys Réné

Overlijdens

DIAMANTEN BRUILOFT

Denise De Bo en Hubert Eeckhout

Ontvangst vrijwilligers van het 
WZC Ter Gauwen en de bibliotheek

Huldiging van verdienstelijke inwoners



#maarkedalmoetjebeleven

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

@trientjevn@tijldm @wandel.plezier

@joriswieme @lieven.17 @stefdemedts

@dhonttom @evelina.in.wonderland @hofketermusse_pedroiris



ADMINISTRATIEF CENTRUM

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

	� maandag tot vrijdag: 8 tot 12 uur
	� woensdag- en vrijdagnamiddag: 13 tot 16.30 uur
	� zaterdag (enkel Burgerzaken): 9 tot 11.30 uur 

Gesloten op maandag 13 april, vrijdag 1, donderdag 21, 
vrijdag 22 en zaterdag 23 mei en maandag 1 juni
Sluitingszaterdagen tijdens de zomervakantie: 11, 18 
en 25 juli en 1, 8 en 15 augustus

BIBLIOTHEEK

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

	� woensdag: 14 tot 17 uur 
	� donderdag: 16 tot 19 uur
	� vrijdag: 14 tot 19 uur 
	� zaterdag: 10 tot 12 uur

Gesloten op vrijdag 1, donderdag 21 en vrijdag 22 mei
Sluiting tijdens de zomervakantie: van 20 juli tot 
2 augustus 

OCMW

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

	h SOCIALE DIENST
	� maandag tot vrijdag: 8 tot 12 uur
	� woensdag- en vrijdagnamiddag: 13 tot 16.30 uur

Gesloten op maandag 13 april, vrijdag 1, donderdag 21 
en vrijdag 22 mei en maandag 1 juni

RECYCLAGEPARK

Stationsberg

	h PARTICULIEREN
	� woensdag: 12.30 tot 17 uur
	� vrijdag: 12.30 tot 17 uur
	� zaterdag: 9 tot 12 uur | 13 tot 16 uur

	h ZELFSTANDIGEN EN KMO’S
	� eerste donderdag van de maand: 12.30 tot 16 uur

Gesloten op zaterdag 4 en maandag 13 april, vrijdag 1, 
donderdag 21, vrijdag 22 en zaterdag 23 mei en 
maandag 1 juni

POLITIE

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

	� Enkel na afspraak

Afspraken maken? 
www.politie.be/5426/contact/commissariaten/
wijkcommissariaat-maarkedal

WACHTDIENSTEN

	h APOTHEKERS 
0903 99 000, www.apotheek.be 
 

Apotheek N60 
Nukerkestraat 2, 055 21 64 64 
Apotheek De Splenter 
Etikhoveplein 14, 055 31 49 78  
Apotheek Velghe 
Zottegemstraat 24, 055 45 56 81

	h 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

	h TANDARTSEN 
0903 39 969, www.tandarts.be

STRIJKWINKEL

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

	� maandag: 8 tot 10 uur
	� woensdag: 16 tot 18 uur
	� donderdag: 15 tot 17 uur
	� zaterdag: 9.30 tot 11.30 uur

Gesloten op maandag 13 april, donderdag 21 mei en 
maandag 1 juni
Sluiting tijdens de zomervakantie: van 17 juli tot 31 juli

NUTTIGE INFO
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Wie herinnert zich…
Op de laatste pagina van dit magazine duiken we telkens in het imposante fotoarchief 
van onze heemkundige kring Businarias. Dit keer laten we ons inspireren door 
Maarkedalse molens die vroeger en nu het landschap tekenden. Je vindt deze en nog 
andere foto’s terug op de Facebookpagina van de gemeente Maarkedal. Ga snel kijken 
en vertel er jouw herinneringen aan de Maarkedalse molens.

Met dank aan www.businarias.be

Zicht op de 
Kruisstraat in 
Ronse, met op de 
achtergrond de 
Nukerkse molens 
Snibbemolen en 
Molen ter Kruisse.

De watermolen van Louise-Marie. 
Ook die is intussen verdwenen.

De oude Bossenaarmolen, 
afgebroken in de jaren 1930.


