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Blijf op de hoogte van alle 
nieuwtjes in Maarkedal! 

Facebook  
www.facebook.com/maarkedal

Instagram 
#maarkedalmoetjebeleven 
#maarkedal 

… je heel wat zaken kan aanvragen of 
regelen via ons e-loket?
Lees er alles over op pagina 4 of surf naar  
www.maarkedal.be/e-loket

… je in Maarkedal ook gebruik kan maken 
van elektrische deelauto’s?
Interesse? Kom zeker naar de infoavond. 

… er vanaf 1 oktober ook kurk ingezameld 
wordt op het recyclagepark? 

… het uitkijkpunt aan het Bosgat er 
binnenkort helemaal anders uitziet? 

… het principe van de 
terugdraaiende teller bij 
zonnepanelen slechts loopt tot 
eind dit jaar? 
Lees er alles over op pagina 17.
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De zomermaanden zijn alweer achter de rug, de lessen zijn weer van start 
gegaan en we hernemen onze werkzaamheden waar we ze hebben 
achtergelaten vlak voor ons verlof. Door het coronavirus kunnen we jammer 

genoeg nog steeds niet spreken van een terugkeer naar de normale gang van 
zaken. We doen het nog steeds allemaal met de nodige afstand ten opzichte van 
elkaar, met dat vervelende mondmasker, maar ook met het besef dat we dit 
moeten doen voor al wie ons dierbaar is.
Want het virus is niet weg - ook al hadden we dat graag gehad - en dit levert nog 
steeds onmenselijke situaties op. In onze woonzorgcentra zijn onze ouderen al 
maanden aan het wachten op een stevige knuffel van hun dierbaren. Ook al geeft 
het personeel dagelijks meer dan het beste van zichzelf en zorgden ze ook tijdens de 
hittegolf voor verkoeling, blijft dat gebrek aan sociaal contact een groot gemis. In de 
cultuur- en evenementensector zitten vele bedrijven met de handen in het haar. 
Horeca-uitbaters worstelen met de steeds veranderende regelgeving. Grote feesten 

of optredens zitten er nog steeds niet in, waardoor vele 
ondernemers met een bang hart het najaar tegemoet gaan. 
Toch zien we licht aan het einde van de tunnel, al moeten 
we ook daar steeds voorzichtig mee zijn. Vanaf begin 
september laten we in Maarkedal weer op een gecontroleer-
de manier bezoek toe in woonzorgcentra. 
Ook al is er hoop, ieder van ons zit een beetje op zijn of haar 
tandvlees. Nu al, in september, met nog een heel aantal natte 
en koude wintermaanden voor de boeg. Door de sociale 

afstand die we moeten houden met onze dierbaren en de vakantie dichtbij huis, 
hebben we allemaal een atypische vakantie achter de rug. We hebben misschien 
minder voldoening uit onze zomer gehaald en dat zal nog even knagen. 
‘De hoop is het kwaadste der kwaadste, omdat zij de marteling verlengt’, stelt 
Nietzsche. Het bevat zeker enige waarheid en is helemaal toepasselijk op de 
situatie waar we ons nu in bevinden. Maar toch is die hoop op ‘normaliteit’ ook 
tegelijk onze grootste houvast. 
Afsluiten doe ik dan ook graag met heel wat hoopvol 
nieuws voor onze gemeente. De oprichting van een 
nieuwe jeugdbeweging in Nukerke bijvoorbeeld, of de 
succesvolle start van Den Arend op het dorpsplein. En 
wat te denken van het heropenen van een monument 
als muziekcafé De Lustigen Boer in Maarke-Kerkem of 
de opening van het gloednieuwe eetcafé Den Os in 
Nukerke. 
Steun onze lokale horeca, onze handelaars en blijf zorg 
dragen voor elkaar. 

Enthousiaste en hoopvolle groeten 

Joris Nachtergaele //  Burgemeester

Over hoop als vloek en houvast

 De hoop is 
het kwaadste der 
kwaadste, omdat zij 
de marteling verlengt

VOORWOORD

Friedrich Nietzsche
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Tot uw dienst
Onze dienstverlening voor jou als burger is in de 
loop van de voorbije maanden, onder meer door 
corona, gedeeltelijk gewijzigd. We zetten momenteel 
in op een verdere professionalisering, waarbij klant
gerichtheid uiteraard uiterst belangrijk blijft. Ook in 
onze vernieuwde manier van werken focussen we op 
een aanpak waarbij de burger centraal staat. We 
zetten de nieuwigheden op een rijtje. 

Werken op afspraak 
Voortaan kan je in het Administratief Centrum enkel terecht na 
afspraak. Op die manier ontstaan geen wachtrijen. Je maakt je 
afspraak via het afsprakensysteem op onze website, waar je de 
juiste dienst en het juiste onderwerp of product kan kiezen. Zo 
maak je bijvoorbeeld een afspraak om een openbaar onderzoek 
in te kijken of een stedenbouwkundig dossier te bespreken. Maar 
ook voor de aanvraag van een eID, reispas of rijbewijs, maak je 
vooraf een afspraak. Wil je een mantelzorgtoelage aanvragen of 
heb je een hulpvraag voor de Sociale Dienst? Ook daarvoor is 
een afspraak nodig. 
Na het maken van een afspraak ontvang je een 
bevestigingsmailtje waarin ook meegedeeld wordt welke zaken je 
zelf moet meebrengen. Op die manier weet je als burger perfect 
hoeveel tijd je moet vrijmaken voor jouw bezoek aan het 
Administratief Centrum. 
Ook voor onze medewerkers is deze manier van werken, zonder 
onverwachte bezoekjes, veel efficiënter. Het voordeel voor jou als 
burger is dat je niet alleen weet wanneer je geholpen wordt, maar 
ook dat de medeweker het overleg met jou, bijvoorbeeld over een 
stedenbouwkundig dossier, veel beter kan voorbereiden. Een 
win-winsituatie dus, zowel voor de medewerker van de 
gemeentelijke administratie als voor jou als burger. 
Lukt het niet om via de website een afspraak te maken? Ook 
telefonisch of via e-mail helpen we je uiteraard graag verder. 
Voor een aantal zaken moet je geen afspraak maken en word je 
snel geholpen aan de onthaalbalie. Dit is het geval voor de 
aankoop van M-bonnen, luierzakken, PMD-zakken, toeristische 
brochures … 

Digitale dienst
verlening via  
het eloket
Wil je een adreswijziging aangeven 
of heb je een uittreksel van je 
geboorteakte nodig? Organiseer 
je een evenement? Wil je je kind 
inschrijven voor kinder opvang  
O.Ma op woensdagnamiddag? … 
Wist je dat je je voor heel wat 
zaken niet moet verplaatsen naar 
het Administratief Centrum? Heel 
wat attesten en uittreksels kan je 
eenvoudig online aanvragen. Maar 
ook een aantal subsidies, premies 
of vergunningen kan je gewoon van 
thuis uit digitaal in orde brengen. 

www.maarkedal.be/afspraken, 055 33 46 40, info@maarkedal.bewww.maarkedal.be/e-loket
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Nieuwe uren 
Door het overschakelen naar werken op afspraak, heeft 
het Administratief Centrum alleen nog afspraakuren. De 
vaste zaterdagvoormiddagopening van de dienst Burger-
zaken is geschrapt. Om burgers toch de mogelijkheid te 
geven om buiten de kantooruren administratieve zaken 
in orde te brengen, voorzien we voortaan in een  
avondopening op dinsdag voor de diensten Burger- 
zaken, Omgeving en Wonen en de Sociale Dienst. 
Uiteraard blijven onze diensten ook telefonisch en via 
e-mail bereikbaar. 
Alle diensten zijn telefonisch bereikbaar tijdens 
onderstaande uren. 

 ▷ Maandag: 8 tot 12 uur en 13 tot 16 uur.
 ▷ Dinsdag: 8 tot 12 uur en 13 tot 16 uur.  

Tot 19 uur voor de diensten Burgerzaken, 
Omgeving en Wonen en de Sociale Dienst. 

 ▷ Woensdag: 8 tot 12 uur en 13 tot 16.30 uur.
 ▷ Donderdag: 8 tot 12 uur en 13 tot 16 uur.
 ▷ Vrijdag: 8 tot 12 uur. 

Eén centraal 
aanspreekpunt 

Om een bezoek aan het Administratief Centrum 
zo eenvoudig mogelijk te maken, werd een 
centrale onthaalbalie ingericht. Zo wordt de 
burger, bij een bezoek onmiddellijk geholpen en 
naar de juiste dienst of medewerker 
doorverwezen. 
Ook het algemeen telefoonnummer wordt 
beantwoord door de baliemedewerkers. Sophie, 
Carine en Katrien zijn de vaste gezichten aan 
de onthaalbalie, hoewel soms ook wel een 
andere medewerker ingeschakeld wordt. 
Voor toegang tot de administratieve diensten 
van de gemeente en het OCMW en de lokale 
politie gebruik je voortaan de hoofdingang, die 
binnenkort nog opnieuw wordt aangelegd. De 
zijdeur wordt vanaf nu enkel gebruikt voor een 
bezoek aan de bibliotheek, de Kunstacademie 
en de heemkundige kring Businarias. 

www.maarkedal.be/openingsuren 
www.maarkedal.be/beleid/diensten 
055 33 46 40, info@maarkedal.be
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VACATURES

Nieuwe  
medewerkers 
gezocht

DESKUNDIGE VRIJE TIJD, 
EXPERT CULTUUR EN TOERISME

B1-B3 – Contractueel – Voltijds

Functie
De expert cultuur en toerisme verdeelt het 
takenpakket van de dienst Vrije Tijd inzake de 
beleidsdomeinen jeugd, sport, cultuur en 
toerisme in samenwerking met de expert jeugd 
en sport. Elk van deze 2 personeelsleden is 
deskundig in twee van deze beleidsdomeinen. 
Elke deskundige heeft basiskennis van het werk 
van de andere deskundige. Bovendien ondersteu-
nen beide deskundigen elkaar bij grote projecten 
en staan ze in voor vervanging bij afwezigheden 
(verlof, ziekte) van het takenpakket van de 
andere deskundige.

Profiel
 ▷ Je beschikt minimum over een 

bachelordiploma.
 ▷ Je bent houder van een rijbewijs B.
 ▷ Je bent gemotiveerd, enthousiast en hecht 

belang aan het afleveren van kwaliteitsvol 
werk.

 ▷ Je kan zelfstandig werken en voorstellen 
formuleren.

VERPLEEGKUNDIGE 
(AANLEG WERVINGSRESERVE)

C3-C4 – contractueel – deeltijds/voltijds 
(gegradueerd verpleegkundige) 
BV1-BV3 – contractueel – deeltijds/voltijds 
(bachelor verpleegkundige)

Functie
Als verpleegkundige in woonzorgcentrum Ter 
Gauwen sta je in voor een optimale zorg en 
begeleiding van onze bewoners op fysiek en 
psychosociaal vlak in de verschillende fases van 
het zorgproces in een thuisvervangende omge-
ving. Je staat in voor het aanbieden van een 
kwaliteitsvolle dienstverlening, zodat het welzijn 
en de gezondheid van de bewoners maximaal 
gevrijwaard wordt. De uitoefening van deze 
functie gebeurt op een efficiënte en doeltreffen-
de, kwalitatieve en klantgerichte, situationele en 
pragmatische wijze waarbij de verschillende 
finaliteiten tegenover elkaar worden afgewogen.

Profiel
 ▷ Je bent houder van de beroepstitel van 

verpleegkundige.
 ▷ Je beschikt over een diploma en een 

beroepstitel van verpleegkundige. 
 ▷ Je bent gemotiveerd en enthousiast.
 ▷ Je bent zorgzaam en neemt 

verantwoordelijkheid op.

Dienst HRM, 055 33 46 62, personeel@maarkedal.be

Interesse?
Meer informatie en solliciteren via  
www.maarkedal.be/vacatures.
Solliciteren kan tot uiterlijk maandag 28 september 
2020 via het online inschrijvingsformulier.
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ACTUA

Dit jaar toch nog een beetje specialer dan 
andere jaren … Vorig schooljaar werd abrupt 
onderbroken door corona. Met veel goede 
moed startte iedereen het nieuwe schooljaar. 
Corona is jammer genoeg nog niet  
verdwenen, mondmaskers zijn ook in het 
onderwijs het nieuwe normaal.
In Maarkedal geldt een verplichting tot het 
steeds op zak hebben van een mondmasker 
voor iedereen vanaf 12 jaar. Op drukke 
plaatsen, waar afstand houden niet kan 
gewaarborgd worden, draag je steeds een 
mondmasker. De schoolomgevingen zijn, 
vooral tijdens het brengen en ophalen van de 
kinderen, drukke plaatsen. In overleg met de 
directies van de basisscholen in onze 
gemeente, werd beslist om het dragen van 
een mondmasker te verplichten in de directe 
schoolomgeving. 

1 september:  
nog specialer  
dan anders
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N457

Veilig op 
de N457

Na ruim twee jaar hinder en werken, is het einde 
in zicht. De laatste aanpassingen worden nog 
uitgevoerd en deze winter worden de laatste 
hagen en bomen aangeplant. Daarna kunnen we 
officieel spreken over een afgewerkte N457 met 
de langverwachte fietspaden vanaf de N60 tot in 
het dorp van Schorisse. In afwachting van de 
laatste werken werd de volledige gewestweg deze 
zomer al in gebruik genomen. Om op en rond de 
N457 alles veilig te laten verlopen geven we jullie 
graag wat informatie mee.

Snelheidsregime

De N457 is opgedeeld in verschillende snelheids-
regimes. Een overzichtje.

 ▷ Vanaf de N60 te vertrekken wordt er geen 
snelheid aangegeven door de verkeersborden 
en mag er dus 70 km/u gereden worden.

 ▷ Net voor het bufferbekken aan de Maalzaak-
straat naderen we een fietsoversteekplaats en 
komen we in een deel met veel bochten. De 
snelheidslimiet bedraagt daar 50 km/u. 

 ▷ Na de scherpste bochten mag er weer 70 km/u 
worden gereden, met uitzondering van de 
bebouwde kom in Maarke, waar 50 km/u geldt. 
Binnen de bebouwde kom is er in de dorpskern 
met schoolomgeving een zone 30. 

 ▷ Net voor je Schorisse binnenrijdt start de 
bebouwde kom met een snelheidsbeperking 
van 50 km/u.

Fietsoversteekplaatsen

Sinds de aanleg van de fietspaden langs de N457 is 
het fietsverkeer langs deze weg enorm toegenomen.  
Daarom is het voor de bestuurders van gemotori-
seerde voertuigen belangrijk om alert te zijn voor 
overstekende fietsers. 

 ▷ Ter hoogte van de Maalzaakstraat, op de plaats 
waar het tweerichtingsfietspad overgaat in een 
fietspad aan beide zijden van de weg, moet een 
deel van de fietsers verplicht oversteken. Auto’s 
mogen er max. 50 km/u rijden. 

 ▷ Bij elke zijstraat is de mogelijkheid voorzien 
voor de fietsers om de weg over te steken. 

Overwas

Dit laatste puntje is voornamelijk een oproep naar 
de bewoners langs de N457. Overhangende takken 
en struiken maken het dikwijls moeilijk voor 
fietsers en bestuurders van gemotoriseerd verkeer 
om elkaar te zien. Zeker bij het op- en afrijden en 
oversteken van de gewestweg. Daarom een warme 
oproep om bomen, hagen en struiken in de buurt 
van het fietspad zo kort en laag mogelijk te houden, 
zodat een optimale zichtbaarheid op het fietspad 
gegarandeerd wordt. In de buurt van kruispunten 
mag de maximale hoogte van beplanting volgens 
het dienstorder van het Agentschap Wegen en 
Verkeer niet hoger zijn dan 70 centimeter. 
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De impact van de coronacrisis is groot, ook voor de 
initiatieven waar Streekmotor23 naar op zoek is. 
Sommige projecten met vrijwilligers staan on hold, 
andere herzien hun werking om beter te kunnen 
inspelen op het ‘nieuwe normaal’. De nood om mens 
en omgeving in de buurt sterker met elkaar te 
verbinden, is door de crisis aangescherpt. 

Grijp je kans, zet je projectidee met focus op mens of 
omgeving op papier en Streekmotor23 helpt je op weg.

Streekmotor23 ondersteunt als streekfonds projecten 
die inspelen op de noden en uitdagingen van mens en 

omgeving. Initiatieven uit 22 gemeenten in de Vlaamse 
Ardennen en de Denderstreek kunnen tot 17 november 
als project ingediend worden door burgers, 
verenigingen, vzw’s, scholen, jeugdverenigingen of 
vennootschappen. 
Een jury zal de ingediende projecten beoordelen en 
selecteren. Vervolgens kunnen de geselecteerde 
projecten aan de slag om zelf de helft van de nodige 
middelen op te halen. Ze krijgen daarvoor het 
crowdfundingplatform op de website van 
Streekmotor23 ter beschikking. Streekmotor23 zorgt 
voor begeleiding en verdubbelt het opgehaalde bedrag 
met een maximum van 5.000 euro.

Financieel duwtje in de rug, 
ook voor jouw lokaal project?

Ben je geïnteresseerd? Heb je nog vragen? 
Op de website van Streekmotor23 lees je meer over de 
werking van Streekmotor23, de projectoproep, de 
criteria en de beoordeling van de ingediende projecten. 

Op woensdag 30 september (Ronse) en dinsdag 13 
oktober (Vlierzele) van 19 tot 21 uur zijn er twee 
infoavonden over deze projectoproep. Gratis inschrijven 
voor deze infoavonden kan via de website van 
Streekmotor23.

www.streekmotor23.be
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Nieuwe eID met 
vingerafdruk
Tijdens de maand september beginnen wij met het 
afleveren van de nieuwe elektronische identiteits-
kaart met vingerafdruk. De nieuwe identiteitskaart 
heeft een andere lay-out dan die uit 2002 en voldoet 
aan de strenge internationale regels die als doel 
hebben identiteitscontroles efficiënter te laten 
verlopen. De nieuwe kaart is dus een nog veiliger en 
universeler reisdocument.

Enkele belangrijke wijzigingen:
 ▷ De nieuwe eID bevat vingerafdrukken. Dit 

nieuwe element wordt toegevoegd om de strijd 
tegen identiteitsfraude op te voeren. De 
vingerafdrukken staan enkel op de contactloze 
chip van de kaart (geen centrale databank) en 
zijn beveiligd. Enkel bevoegde instanties 
kunnen de contactloze chip uitlezen. 

 ▷ De foto staat aan de linkerkant in plaats van 
rechts.

 ▷ Een geperforeerd beeld van de foto is terug te 
vinden op de achterkant van de kaart.

 ▷ De contactchip staat op de achterkant van de 
kaart waardoor de kaart op een andere manier 
in de kaartlezer moet gestopt worden.

 ▷ Als nationaliteit wordt niet langer “BELG” maar 
“BEL” vermeld, conform de ICAO-regels.

 ▷ De kaart heeft andere kleurtinten.

De huidige eID-kaarten die in omloop zijn zullen 
worden vervangen op het einde van hun 
geldigheids periode of eerder bij aangifte van een 
verlies, diefstal of beschadiging van de kaart of 
andere reden zoals niet gelijkende foto, verandering 
van naam … Je hoeft dus geen nieuwe eID aan te 
vragen zolang je oude kaart nog geldig is. Je zal op 
het einde van de geldigheidsperiode van je kaart 
een oproepings brief in de bus ontvangen om je oude 
kaart te vervangen.

Sinds 7 juni 2010 is het elektronisch 
Europees rijbewijs (bankkaartmodel) in 
België van toepassing. Dit is slechts 10 jaar 
geldig, net zoals de elektro nische identiteits-
kaart. Na 10 jaar moet je het rijbewijs 
vernieuwen.

In tegenstelling tot de elektronische 
identiteits kaarten laat de federale toepasing 
voor rijbewijzen momenteel niet toe om 
bestuurders aan te schrijven als het rijbewijs 
bijna verstreken is. Je ontvangt dus geen 
oproep als je rijbewijs vervalt. Je moet zelf 
de einddatum checken en tijdig de  
hernieuwing van uw rijbewijs aanvragen.

Hoe je rijbewijs vernieuwen?
 ▷ maak een afspraak via  

www.maarkedal.be/afspraken
 ▷ breng je identiteitskaart en je oud 

rijbewijs mee
 ▷ het nieuwe rijbewijs kost 22 euro (enkel 

betaling met bancontact mogelijk)
 ▷ na 3 werkdagen kan het nieuw rijbewijs 

afgehaald worden aan het onthaal

Moet het papieren rijbewijs omgeruild 
worden?
Het vroeger ‘papieren’ rijbewijs blijft geldig 
tot 2033 en moet niet verplicht omgewisseld 
worden voor een bankkaartmodel, op 
volgende voorwaarden:

 ▷ het document is in goede staat
 ▷ alle tekst is leesbaar
 ▷ de foto op het rijbewijs komt overeen 

met het huidige uitzicht van de houder

Check de geldigheid 
van je rijbewijs
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LEVEN EN WELZIJN

OCMW Maarkedal zoekt vrijwilligers voor 
de buurttelefoon

 ▷ vanaf 1 december 2020
 ▷ om een praatje te maken met 

eenzame inwoners en senioren
Ben je vlot in omgang aan de telefoon?
Heb je nog wat vrije tijd ’s avonds en wil je 
iets bijdragen aan onze samenleving? Kan 
je goed luisteren en heb je een warm hart? 
Zin om ons groepje te vervoegen? 

Neem vrijblijvend contact op met de 
Sociale Dienst, 055 33 46 68,  
socialedienst@maarkedal.be

Vrijwilligers gezocht voor de buurttelefoon

Voor wie? 
Kleuters en lage schoolkinderen van alle scholen 
uit Maarkedal.  
Kleuters en lage schoolkinderen gedomicilieerd in 
Maarkedal maar die buiten Maarkedal school lopen 
en met eigen vervoer kunnen gebracht worden zijn 
ook welkom bij O.Ma. 

Wanneer? 
Tijdens de schoolperiode op woensdagnamiddag  
van 12 tot 18 uur (niet in de schoolvakanties). 

Waar? 
Gemeentelijke basisschool Maarke, Maarkeweg 61. 

Wat? 
Leuke en gevarieerde speelnamiddag. 

Kostprijs? 
1 euro per begonnen half uur. 

Inschrijven? 
Online via www.maarkedal.be/buitenschoolse- 
kinderopvang-oma

Bij sporadische opvang: iedere week tegen ten 
laatste maandag om 16 uur. 

kinderopvang@maarkedal.be 

Opvang Maarkedal (O.Ma) 
terug van de partij!

Coronamaatregelen in code geel: 
 ▷ zieke kinderen blijven thuis 
 ▷ hand-, nies- en hoesthygiëne 
 ▷ mondmasker verplicht door (groot)ouders bij 

afhalen van de kinderen 
 ▷ ouders wachten buiten 
 ▷ social distancing onder de volwassenen
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Anoniem: “Mijn moeder geloofde me 
niet, en sindsdien negeert ze me.”

Awel: “Ik word stil van je verhaal. 
Wat moeilijk voor jou! Woont er nog 
iemand bij jullie thuis?”

Luister jij ook naar mijn verhaal?

Awel luistert naar kinderen en jongeren, via chat, e-mail of telefoon. 
Iets voor jou? Surf naar awel.be/word-beantwoorder voor meer info. 

We beleefden een bloedhete 
zomer, dat hoeft geen betoog. 
In woonzorgcentrum Ter Gauwen 
gingen verkoeling en plezier hand 
in hand. We waanden ons op een 
tropisch eiland, piekerden even 
niet over corona en al zijn nare 
gevolgen en genoten in onze 
bubbels. Wandelingen in alle 
vroegte, afkoelen met de voetjes 
in het water en mekaar onder 
schot houden met water-
pistooltjes. Vakantiemodus aan 
en viva la Costa Ter Gauwen!

Zonnige groetjes 
vanuit de Costa 
Ter Gauwen! 
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Samen met zestien gemeenten in de Vlaamse 
Ardennen organiseert Regionaal Landschap Vlaamse 
Ardennen opnieuw een groepsaankoop van streek-
eigen plantgoed. Streekeigen bomen en struiken 
passen niet alleen landschappelijk goed in onze 
streek, ze zijn ook perfect aangepast aan de 
plaatselijke groeiomstandigheden en doen het hier 
dus van nature goed. Bij de jaarlijkse boomplant-
actie heb je de keuze uit inheemse haagplanten, 
struiken en boompjes, hoogstambomen, hoog- of 
halfstammige fruitbomen, kleinfruit en klimplanten. 
Bestellen kan vanaf eind september tot 23 oktober 
via de bestelbon op www.rlva.be. Je vindt de 
bestelbon ook in de landschapskrant van het RLVA 
die eind september in de brievenbus valt. Je kan de 

bestelde planten daarna afhalen op het door jou 
gekozen verdeelpunt op zaterdag 28 november. De 
boomplantactie zal doorgaan conform de COVID-19- 
veiligheidsvoorschriften die op dat moment gelden. 
Je wordt daarover voorafgaand aan de ophaling op 
de hoogte gebracht. 

Dienst Omgeving en Wonen, 055 33 46 45, omgeving@maarkedal.be

Inzameling landbouwfolie – najaar 2020

Landbouwfolies worden opnieuw ingezameld van 14 oktober tot en met 11 november.
Bij de vorige ophaalronde werd een aantal containers afgekeurd omwille van allerhande 
afval tussen de landbouwfolie. Hierdoor zullen dit najaar extra controles uitgevoerd 
worden op het correct aanleveren van de folies. 
Let op onderstaande richtlijnen: 

 ▷ Wikkelfolie en silofolie mogen samen worden aangeboden.
 ▷ De folies moeten veegschoon en vrij van vuil of ander afval zijn! 

Enkel zo kunnen we deze dienst gratis blijven aanbieden.

Boomplantactie
Bestel nu je plantgoed voor je tuin

Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen vzw, 
055 20 72 65, www.rlva.be, info@rlva.be
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www.maarkedal.be/e-loket/milieu, 055 33 46 45

Naar jaarlijkse gewoonte bieden we inwoners van 
Maarkedal de kans hout aan huis te laten 
verhakselen. Dit is voorzien in de week van 
maandag 30 november tot en met vrijdag 4 
december. Je kan een aanvraag indienen via de 
het online aanvraagformulier op de website tot 
vrijdag 20 november. 
Er zal vooraf een plaatsbezoek uitgevoerd 
worden door de ploegbaas waarbij de praktische 
zaken en dag en uur voor het verhakselen 
worden vastgelegd. Het verhakselen van hout 
kost 10 euro per begonnen kwartier. 

Hout verhakselen 
aan huis 

Week van het bos 
1118 oktober

Infoavond 
elektrische deelauto’s

We trappen de Week van het Bos af op 11 oktober 
voor een week vol natuur- en spelplezier! Buiten 
spelen en op avontuur gaan in de natuur maakt 
ons immers gezonder én creatiever. Dit jaar brengt 
het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) jullie 
opnieuw naar RAVOTland. ANB zorgt voor een 
uniek educatief pakket voor de lagere school én 
voor de kleuters. Het gemeentebestuur biedt alle 
klassen een gegidste boswandeling aan. Ook voor 
het gezin of de vriendengroep is de Week van het 
Bos het ideale moment om er op uit te trekken.

www.natuurenbos.be/week-van-het-bos
www.maarkedal.be/toerisme/natuur-en-bos

inschrijven voor de infosessie via  
www.maarkedal.be/autodelen.

Staat jouw (tweede) wagen eigenlijk het grootste deel van 
de tijd stil? Dan is autodelen vast goedkoper en 
gemakkelijker voor jou. In Maarkedal kan je gebruik 
maken van het autodeelsysteem Valckenier Share. 

Op 8 oktober om 19 uur gaat een infosessie door voor 
geïnteresseerde burgers. Je kan er vrijblijvend komen 
luisteren naar hoe het deelsysteem werkt en ook een 
gratis proefritje maken met de elektrische auto.

Dit jaar komt de mobiele fruitpers, omwille van 
de coronamaatregelen, jammer genoeg niet langs.

Geen mobiele fruitpers

WWW.WEEKVANHETBOS.BE
#WEEKVANHETBOS
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Inzameling kurk op het recyclagepark
Wist je dat kurken stoppen in aanmerking komen voor 
recyclage? Gooi ze dus niet zomaar in de vuilnisbak 
maar breng ze naar jouw recyclagepark. Vanaf 1 oktober 
2020 zal Heuvelheem Fonkel vzw kurk inzamelen op 
het recyclagepark in samenwerking met de afval-
intercommunale IVLA.
Heuvelheem Fonkel is een sociale werkvoorziening in 
Oudenaarde voor mensen met een beperking. Daar 
wordt de kurk verwerkt tot kurkkorrels die o.a. in de 
bouw gebruikt worden als isolatiemateriaal.

Kurk is een duurzaam materiaal dat zijn kwaliteit niet 
verliest door het te recycleren. Toch belanden jaarlijks 
zo’n 19 miljoen kurken in de vuilnisbak. De kurkboom 
heeft 25 jaar nodig om te groeien en daarna nog eens 
10 jaar om een nieuwe bruikbare schorslaag te vormen. 
Beter recycleren is dan ook de boodschap.

Wat wordt er ingezameld?
alle voorwerpen uit zuiver kurk: 

 ▷ kurken stoppen
 ▷ onderleggers in kurk
 ▷ overschotten kurk op rol
 ▷ overschotten kurkplaten voor isolatie

Wat niet: 
 ▷ synthetische kurken
 ▷ wand- en vloertegels

De muselet (het ijzeren kapje met ijzerdraad) 
en de capsule (die bovenop de kurk zit) zijn ook 
toegelaten, deze worden er uit gesorteerd en 
gaan naar de ijzerhandelaar. Ook kurken met 
plastic dop mogen ingeleverd worden. 

De Dienst Omgeving en Wonen werd, via het inter-
gemeentelijk samen werkingsverband met Solva, 
recent versterkt met Joakim Lepère. Je kan na 
afspraak elke dinsdag bij Joakim terecht met al jouw 
vragen omtrent wonen en energie. 

Heb je vragen over wonen of energie of ben je 
van plan om je woning te renoveren?
Mogelijk heb je recht op een premie van Wonen 
Vlaanderen of Fluvius. Voor bepaalde energie-
besparende maatregelen (zoals dakisolatie, hoog-
rendementsglas, vervangen van een verwarmings-
ketel …) kom je misschien in aanmerking voor een 
renteloze energielening.

Heb je graag professioneel advies?
Om duurzaam en vlot te verbouwen, vraag je best 
advies aan een onafhankelijke expert. De renovatie-
adviseur van de Provincie Oost-Vlaanderen komt 
persoonlijk en in onze gemeente gratis bij jou aan 
huis, voor de opmaak van een concreet stappenplan 
en technisch advies.

Te hoge energiefactuur?
Als medewerker van het woon- en energieloket 

maakt Joakim graag een V-test, waarna de  
verschillende leveranciers vergeleken worden. 
Twijfel je over het plaatsen van zonnepanelen, een 
zonneboiler of een warmtepomp? Hij helpt je graag 
uitzoeken welke maatregel het best bij je past.
Als inwoner van Oost-Vlaanderen kan je je ook 
jaarlijks inschrijven voor de groepsaankoop Groene 
Stroom van de Provincie Oost-Vlaanderen.

Verhuur je een woning en je hebt vragen over de 
woonkwaliteit? Of ben je op zoek naar een nieuwe 
huurwoning? Vragen over de huurwetgeving, opzeg 
huurcontract, kosten …?  Kom zeker eens langs.

Woon en energieloket

Woon- en energieloket, woonbeleid@maarkedal.be, 
energie@maarkedal.be, 0489 81 23 55
Afspraak via www.maarkedal.be/afspraken
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www.maarkedal.be/dienstverlening/wonen-en-bouwen/woon-en-energieloket 
www.energiesparen.be
www.fluvius.be

Hoe zit dat met die 
terugdraaiende teller 
en zonnepanelen?

Analoge meter 
Wie zonnepanelen heeft geplaatst voor 1 juli 2019 
zal waarschijnlijk kunnen beamen dat hij/zij op een 
zonnige dag wel eens heeft gekeken hoe de teller 
terugdraait. Dat is mogelijk met de analoge meter. 
De stroom die je dankzij je zonnepanelen injecteert 
op het net doet de meter fysiek terugdraaien 
waardoor deze effectief terugtelt. Op momenten dat 
je verbruik hoger is dan je productie zal de meter 
gewoon verder tellen. 

Digitale meter
Sinds 1 juli 2019 worden enkel nog digitale meters 
geplaatst. Hierbij kan je niet meer vaststellen dat 
deze ‘fysiek’ terug of verder draait maar de werkwij-
ze volgt hetzelfde principe. 
De digitale meter draait terug op een slimme 
manier. Deze meter houdt gedurende een periode 
van 12 maanden bij hoeveel stroom er wordt 
geïnjecteerd op het net en hoeveel stroom er wordt 
afgenomen van het net. Na 12 maanden, bij de 
jaarafrekening, wordt de balans opgemaakt. Wat 
geïnjecteerd werd wordt afgetrokken van wat 
verbruikt werd. Op deze manier blijft het voordeel 
van de ‘terugdraaiende teller’ behouden. 
De digitale meter biedt tal van mogelijkheden om je 
(sluimer)verbruik in kaart te brengen en bij te 
sturen.
Heb je al zonnepanelen en nog een analoge meter? 
Voor 31 december 2022 zal ook bij jou een digitale 
meter geplaatst worden. Wil je je huidige analoge 
meter nu al laten vervangen door een digitale 
meter? Je kan dit aanvragen bij je netbeheerder 

maar hou wel rekening met een extra kost. Wacht je 
tot je automatisch aan de beurt komt? Dan gebeurt 
het gratis. 

Voordelen en premies
Wie ten laatste op 31 december 2020 zonnepanelen 
in gebruik neemt kan nog steeds gedurende 15 jaar 
gebruik maken van een terugdraaiende teller. De 
termijn van 15 jaar loopt vanaf de datum van het 
keuringsattest. 
Wie van de terugdraaiende teller geniet, betaalt 
altijd het prosumententarief dat wordt berekend op 
basis van het vermogen van je omvormer. 
Wie zonnepanelen in gebruik neemt na 31 decem-
ber 2020 betaalt niet langer het prosumententarief 
maar betaalt dan de netkosten op basis van de 
werkelijke afname, gemeten door de digitale meter. 
Je kan vanaf dan ook een eenmalige premie 
aanvragen als je zonnepanelen plaatst. Deze premie 
is afhankelijk van de grootte van je installatie. In 
2021 zal deze maximaal 1.500 euro bedragen, in de 
daaropvolgende jaren vermindert deze premie 
stelselmatig.

De informatie in dit artikel, geschreven begin augustus 2020, is gebaseerd op de huidige stand van zaken. 
De VREG (Vlaamse Regulator voor de Elektriciteits- en Gasmarkt) vecht de huidige voorwaarden van de 
terugdraaiende teller aan bij het Grondwettelijk Hof. Deze zaak is nog steeds hangende en met mogelijke 
uitspraken werd in dit artikel geen rekening gehouden. 
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Spe lelementen  niet voorzien 
in deze opdracht, 

Het project ‘Paard in het Landschap’ is een 
plattelandsontwikkelingsproject van de drie 
Oost-Vlaamse regionale landschappen Vlaamse 
Ardennen, Schelde-Durme en Meetjesland. Het 
project loopt nog tot april 2021 en geniet 
financiële steun van Europa (ELFPO - Europees 
Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling), 
Vlaanderen en de Provincie Oost-Vlaanderen.

www.rlva.be/paard-het-landschap

Paard in het landschap
Save the date: 2de inspiratiedag op 18 oktober 2020

Wil je als paardenhouder weten hoe kleine landschaps-
elementen zoals hagen, heggen of houtkanten, een poel 
of kruidenrijk graslandbeheer niet alleen het 
omringende landschap en de natuur, maar ook het 
welzijn van je paarden ten goede komt? Ben je 
benieuwd naar de ervaringen van enkele Oost-Vlaamse 
paardenhouders, die recent al een aantal van deze 
elementen toepasten op hun paardenhouderijen? 
Kruis dan 18 oktober 2020 aan in je agenda, want dan 
vindt de tweede inspiratiedag ‘Paard in het Landschap’ 

plaats! Het belooft een leerrijke dag te worden. Er staan 
enkele terrein bezoeken aan inspirerende projecten in het 
Meetjesland op de planning en een boeiende workshop 
rond natuurlijk weidebeheer. 
Inschrijven is verplicht en kan vanaf september. Bij de 
organisatie wordt rekening gehouden met de geldende 
coronamaatregelen; het aantal beschikbare plaatsen zal 
bijgevolg beperkt zijn. 

Zo gaat ’t Bosgat er uitzien
Vanaf het uitkijkpunt langs de 
Bosgatstraat heb je een uitgestrekt 
zicht over de Vlaamse Ardennen. Het 
uitkijkpunt bestaat al tientallen jaren in 
de huidige vorm en was dringend toe 
aan vernieuwing.
In samenwerking met Provincie 
Oost-Vlaanderen werd een concept 
voor het vernieuwde uitkijkpunt 
uitgewerkt. Op basis daarvan is een 
ontwerp opgemaakt en werd een 
aannemer aangesteld. Midden 
september start de Technische 
Uitvoeringsdienst van de gemeente 
met de afbraakwerken van het 
bestaande gebouw. Aansluitend voert 
de aannemer enkele funderings-
werken en opmetingen uit. Terwijl de 
aannemer de voorbereidende werken 

uitvoert in zijn atelier wordt het even 
weer stil ter plaatse. In de loop van 
het najaar is de plaatsing van het 
nieuwe uitkijkpunt voorzien, waarna 
de Technische Uitvoeringsdienst start 

met de aanplant van het groen en 
aanleg van de parking.
Als alles volgens plan verloopt, is het 
uitkijkpunt tegen begin volgend jaar 
afgewerkt.
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Hoeveel eboeken kan je 
lenen?
Je kan twee e-boeken tegelijk 
lenen gedurende zes weken. Als de 
uitleentermijn verlopen is, 
verdwijnen de e-boeken automa-
tisch van je toestel. Daarnaast kan 
je ook twee e-boeken reserveren.

Op welke toestellen zijn de 
eboeken beschikbaar?
De e-boeken zijn beschikbaar op 
tablet, smartphone, computer en de 
meest courante e-readers zoals 
Kobo en Tolino. Via het programma 
cloudLibrary zie je welke e-boeken 
je kan lenen of reserveren.

Welke boeken zijn er 
opgenomen in de 
eboekencollectie?
Het gaat voornamelijk om 
Nederlands talige boeken en een 
beperkt aanbod Engelstalige 
werken. De collectie richt zich tot 
volwassen leners en bevat vlot 
leesbare fictie, literaire en populaire 
romans, maar ook toegankelijke 
non-fictie. De meerder heid van 
Vlaamse uitgevers zet haar 
schouders onder het platform. 
Je vindt alle informatie over het 
e-boekenproject op de website van 
de bibliotheek. Probeer het zeker 
eens uit!

Nieuw in de bibliotheek: 

e-boeken lenen 
op je eigen toestel 

We hebben de spelotheek opnieuw 
aangevuld met leuke, spannende en 
grappige gezelschapsspelletjes en 
puzzels voor jong en oud. Kom een 
kijkje nemen en neem jouw favoriet 
mee naar huis! 

Nieuwe spelletjes  
in de bibliotheek

Wedstrijd: 

Tover een 
dakpan om 
tot een mooi 
kunstwerk
Kleine en grotere kunstenaars 
kunnen een dakpan afhalen in 
de bibliotheek en ze omtoveren 
tot een kunstwerk. Versieren, 
boetseren, schilderen, krijt tekenen 
… alles mag! Bezorg je dakpan 
voor 1 oktober terug in de 
bibliotheek. Wie de leukste dakpan 
heeft gecreëerd, wint een mooie 
prijs!

Deze wedstrijd werd in maart georganiseerd 
tijdens de Jeugdboekenmaand “Wat doet 
kunst?” maar werd afgelast. Kinderen die hun 
dakpan in maart binnengebracht hebben, 
hebben ook nog steeds kans om te winnen.

Leuk nieuws uit de bibliotheek! Vanaf nu kan je ook 
e-boeken lenen op je eigen toestel.
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De Schrijfwijzen 2020 
We zijn reeds toe aan de derde editie van 
De Schrijfwijzen, het Groot Dictee 
Heruitgevonden. Heeft de Nederlandse 
spelling geen geheimen voor jou? Weet jij 
zonder aarzelen waar een koppelteken of 
trema hoort? Of heb je gewoon zin in een 
grappige en spannende avond, samen 
met andere taalliefhebbers? Doe dan 
zeker mee aan deze leuke uitdaging! 
Hilde Rogge is ook dit jaar van de partij 
om op haar unieke wijze de tekst voor te 
lezen.

PRAKTISCH
 ▷ vrijdag 9 oktober om 20 uur 
 ▷ GC het Marca 
 ▷ gratis toegang
 ▷ verplicht inschrijven via www.maarkedal.be/ 

inschrijven-voor-de-schrijfwijzen

Waarom vergissen 
wij ons zo vaak? 
Een lezing van Jean Paul Van  
Bendegem over optische, akoestische 
en cognitieve illusies 

Mensen vergissen zich vaak en veel. Hoe komt dat? Jean 
Paul Van Bendegem, emeritus professor in de logica en 
wetenschapsfilosofie, gaat in zijn lezing op zoek naar een 
verklaring. Hij laat verschillende soorten illusies aan bod 
komen. Enerzijds bedriegen onze zintuigen ons. Hoe 
misleidend zijn onze ogen? Zijn we zeker dat wat we horen, 
juist is? Anderzijds zijn er de zogenaamde cognitieve 
illusies, waar ons vermogen om helder en correct na te 
denken zwaar op de proef 
wordt gesteld. Het wordt een 
avond vol zinsbedrog, 
ontdekkingen en ophelderin-
gen. Deze lezing wordt 
georganiseerd in samenwer-
king met Davidsfonds 
Maarkedal.

Vorming leren 
tekenen
Kriebelt het om creatief aan de slag te gaan? Doe dan 
mee aan de vorming ‘leren tekenen’ en ontdek welk 
talent je hebt. Je maakt kennis met een waaier aan 
technieken en eenvoudige maar verrassende 
materialen. 
Stapsgewijs onderzoek je kijk- en tekenmethodes en 
train je je waarneming en tekenvaardigheid. Je 
bestudeert en interpreteert landschapstekeningen van 
zowel oude als hedendaagse meesters. Tenslotte 
experimenteer je en maak je vorm- en materiaal-
studies op ’ongebruikelijke’ ondergronden. In iedere 
les komt een 
andere techniek 
aan bod. Iets voor 
jou? Schrijf je dan 
snel in want de 
plaatsen zijn 
beperkt!

PRAKTISCH
 ▷ zaterdagen 24 en 31 oktober en  

7 november telkens van 10 tot 16 uur 
 ▷ GC het Marca
 ▷ 77 euro voor 3 dagen 
 ▷ verplicht inschrijven via  

www.vormingplus-vlad.be/leren-tekenen-4

PRAKTISCH
 ▷ donderdag 15 oktober om 20 uur 
 ▷ GC het Marca 
 ▷ gratis
 ▷ verplicht inschrijven via www.maarkedal.be/

inschrijven-voor-jean-paul-van-bendegem
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PRAKTISCH
 ▷ Wanneer? Van dinsdag 3 tot en met vrijdag 6 november. Elke dag 

van 9 tot 16 uur. Gratis opvang van 8 tot 9 en van 16 tot 17 uur. 
 ▷ Waar? GC het Marca, Maarkeweg 65A.
 ▷ Prijs: 80 euro.
 ▷ Inschrijven: online inschrijven via maarkedal.ticketgang.eu of na 

afspraak bij de dienst Vrije Tijd met cash betaling vanaf 
woensdag 23 september om 16 uur.

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

PRAKTISCH
 ▷ dinsdag 3 tot en met vrijdag 6 november,  

telkens van 9 tot 16 uur
 ▷ Etikhovestraat 1 - tegenover de kerk
 ▷ voor kinderen van 10 tot 12 jaar
 ▷ prijs: 120 euro voor 4 dagen
 ▷ de inschrijvingen starten op 23 september  

om 16 uur via maarkedal.ticketgang.eu
 ▷ meer info op  

www.maarkedal.be/stem-kamp-we-zijn-makers

(KLEUTER-)MUSICALKAMP
TIJDENS DE HERFSTVAKANTIE

Musicalkamp:  
Monster Mash Inc.
Voor jongens en meisjes vanaf 3 jaar 
tot en met de derde kleuterklas

Kan een vampier niet tegen look? Houdt een 
mummie wel van daglicht? Zijn zombies 
levende doden? Of dode levenden? Wij 
zochten het uit! Monster Mash Inc. is een 
bedrijf gespecialiseerd in monster-affaires. Wie 
zijn ze? Wat doen ze? Maar vooral … waarom 
doen ze het? Kom het mee ontdekken op 
Halloweenkamp!

Musicalkamp:  
Van Pierentaal
Voor jongens en meisjes van het eerste 
tot en met zesde leerjaar 

In het kasteel van Pierentaal komen alle 
griezelbeesten eenmaal per jaar samen om de 
verjaardag van graaf Edmund van Pierentaal te 
vieren. Edmund is intussen al 635 jaar jong en 
heeft geen inspiratie meer voor een feest. 
Telkens weer bloedrode punch, valse 
hoektanden en drilpudding die op hersenen 
lijkt. Tijd voor vernieuwing! Help mee met het 
verjaardagsfeest van het jaar! Euh … de eeuw!

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? 

STEM-kamp – We zijn makers!
Na de geslaagde editie van vorig jaar, 
organiseren we ook dit jaar tijdens de 
herfstvakantie een techniekkamp! Wat komt er 
aan bod? Je zal zelf plastic maken met melk en 
azijn, je kan aan de slag gaan met de 3D-printer, 
gelijkstroommotor, hittepers en snijplotter, en je 
leert alles over thermolight, een design cyclus 
en elektrische schakeling. Wil je ook leuke 
creaties maken aan de hand van moderne 
technieken? Schrijf je dan snel in!
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Kom je lichaam bewust bewegen en je geest 
diep ontspannen. Yoga zorgt voor eenheid 
en evenwicht in de interactie tussen 
lichaam, geest en emoties. Je natuurlijke 
eenvoud, harmonie en stilte herontdekken 
is het grote geheim van yoga. Alle 
houdingen, ademhalingstechnieken en 
relaxatie helpen je om die stilte in jezelf 
te vinden en te ervaren …
Yoga is er voor iedereen! Oud of jong, 
lenig of stram. Er is geen ervaring vereist.
Voorzie losse kledij en breng een matje of 
dekentje mee.

PRAKTISCH
 ▷ Polyvalente zaal, gemeentelijke 

basisschool Maarke, Maarkeweg 61.
 ▷ Dinsdagavond van 20 tot 21 uur, 

behalve tijdens de schoolvakanties. 
 ▷ Kostprijs: 5 euro per les. 
 ▷ Aan het einde van de lessenreeks 

wordt aan de hand van het aantal 
deelgenomen lessen een factuur 
opgemaakt.

 ▷ Inschrijven bij de lesgever tijdens de les.

Elk jaar in de herfst vindt de Dag van de Trage 
Weg plaats. Duizenden buitenmensen trekken 
die dag de wegjes en paadjes op. Als plattelands-
gemeente in het hart van de Vlaamse Ardennen 
doen we ook in Maarkedal mee, dit jaar op 
zaterdag 17 en zondag 18 oktober.

We stippelden drie trage wegenwandelingen uit, 
goed voor 5, 10 of 15 km wandelplezier. Het gaat 
om vrije wandelingen: je kiest zelf wanneer je 
vertrekt en bepaalt je eigen wandeltempo. 
Starten doe je bij ’t Hof Wijmenier, waar je een 
kaartje van de route(s) kan meenemen. De drie 
landschapswandelingen hebben – de Vlaamse 
Ardennen waardig – enkele klims en afdalingen 
in petto. Je wandelt langs heel wat trage wegen, 
in het bos, tussen landerijen en weides … 

De routes zijn niet bewegwijzerd. Vergeet niet de 
wandelfolder op te halen bij ’t Hof Wijmenier. 

Dag van  
de Trage Weg

YOGA

 ▷ Vertrek- en eindpunt: ’t Hof Wijmenier, 
Wijmierstraat 20, 9680 Maarke-Kerkem.

 ▷ Afstand: 5, 10 of 15 km.
 ▷ Parcours: verharde en onverharde wegen.
 ▷ Geen bewegwijzering: haal de wandelroute(s) 

gratis bij ’t Hof Wijmenier op zaterdag 17 en 
zondag 18 oktober, telkens van 10 tot 19 uur.

 ▷ Je kan de routefolder ook downloaden via 
www.maarkedal.be/toerisme/wandelen/
wandelroutes.
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CONTACT 
 ▷ 0465 03 34 26
 ▷ www.facebook.com/burenvoorburen.maarkedal.1 
 ▷ mailen kan via burenvoorburenmaarkedal@gmail.com

De BurenvoorBuren Maarkedal solidariteitsactie is opgestart op 14 maart 2020 naar 
aanleiding van de coronacrisis en het resultaat van een samenwerking tussen het 
Buurtcomité Kaperij-Bosgatstraat, De Maarkeerders, de gemeente Maarkedal en alle 
vrijwilligers.

Verenigingen aan het woord
Wij blijven als Buren voor Buren Maarkedal 
(zo lang als nodig) gratis hulp bieden aan 
iedereen in Maarkedal die door omstandig-
heden zelf geen boodschappen kan doen, 
medicatie afhalen, dieren verzorgen, enz. 
We wensen alle vrijwilligers, medewerkers, 
de gemeente Maarkedal en onze sponsors 
nu reeds te bedanken voor hun bijdrage aan 
onze actie! We hebben intussen heel wat 
hulpvragers kunnen helpen.
Indien je kwetsbare bewoners kent of 
mensen die hulp kunnen gebruiken in 
Maarkedal mag je die steeds blijven melden 
bij ons of onze contactgegevens doorgeven. 

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

KADERVORMINGSSUBSIDIES: 
TERUGBETALING ANIMATOR
CURSUSSEN IN HET JEUGDWERK 

Jongeren die actief zijn bij een erkende 
Maarkedalse jeugdvereniging of de 
Maarkedalse speelpleinwerking en die 
in het afgelopen werkjaar (1 september 
2019 tot 31 augustus 2020) een 
animatorcursus gevolgd hebben, 
kunnen een aanvraag indienen om 
deze cursus (gedeeltelijk) terugbetaald 
te krijgen. Enkel cursussen die leiden 
tot het diploma (hoofd)animator in het 
jeugdwerk (of gelijkwaardige cursus) 
komen hiervoor in aanmerking. Elke 

jongere kan slecht eenmaal voor een 
gelijkaardige cursus een aanvraag 
indienen. 
Aanvraagformulieren zijn te verkrijgen via 
www.maarkedal.be/vrije-tijd/subsidies 
of via de dienst Vrije Tijd  De 
aanvragen moeten ingediend worden 
voor 30 september.

TERUGBETALING VAN 
INSCHRIJFGELDEN VOOR 
SPORTACTIVITEITEN 

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

Welke activiteiten komen in 
aanmerking voor terugbetaling?

 ▷ lidgeld van een sportvereniging
 ▷ deelname aan sportkampen
 ▷ deelname aan een eenmalige 

sportactiviteit
 ▷ fitnessabonnement of  

initiatiereeks

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

Hoe aanvragen?  
Je kan de terugbetaling online 
aanvragen via www.maarkedal.be/
vrije-tijd/subsidies.  
Aanvraagformulieren zijn ook te 
verkrijgen bij de dienst Vrije Tijd. De 
aanvragen moeten ingediend worden 
voor 1 december.

dienst Vrije Tijd: 
vrijetijd@maarkedal.be, 
055 33 46 52
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MENSEN

Kevin Couliez en Anne-Fleur Deriemaeker 

Guillaume Vyncke en Hélouise Hallaert 

Bart Van Renterghem en Gudrun Vivez 

Koussai Mahfoudhi en Charlotte Verplancken

Huwelijken

Ceriel Bauwens zoon van Jonas Bauwens en 
Ils Willen

Geboorten

Aelvoet Andre Henri

Botteldoorn Arthur Gustaaf

De Catelle Roger Boudewijn

De Poortere Madeleine Maria Adolphine

Derbaise Sébastien Michel Carlos

Devenyns Marc Leon

Gauquier Maria Elisa Adela

Guillemijn Godelieve Augusta Leonia

Gusik Eric Georges

Janssens Jeanne Henriette Mélanie

Maebe Denise

Mincke Julia Maria

Peyskens Maria Yvonne

R-taubbens Marie Joëlla

Spileers Noëla Georgette Maxence

Spileers Roger Léopold François

Van den Meersschaut Jaak Lodewijk Alphons

Vanderkerken Suzanne Elodie

Van der Linden Fernand Eugeen Jozef

Van Glabeke Livina Maria

Van Groningen Sibila

Vanopbroeke Edwin

Vindevogel Sylva Jacqueline

Overlijdens

Bert De Staercke, wijkinspecteur

Sarah Speltdoorn, bibliotheekassistent

Nieuw in het 
wijkcommissariaat 
Maarkedal 

Nieuw in dienst 
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MENSEN

Huldigingen

André Meersschaert & Jeannine Demeulemeester

Etienne Van Achter & Ingrid Schiettekatte 

GOUDEN BRUILOFT

GOUDEN BRUILOFT

Adriën Lechène & Georgine Loman 

DIAMANTEN BRUILOFT

Hilaire Besard & Maria Odevaert 

DIAMANTEN BRUILOFT
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De Aatse Heerweg verbindt 
Oudenaarde met Ath en zou 
mogelijk al tot het Gallo- Romeinse 
wegennet behoord hebben, 
namelijk als een secundaire weg 
die een verbinding maakte tussen 
twee kleinere plaatsen of twee 
heirbanen: de weg Hofstade- Velzeke- Kortrijk over 
Volkegem naar de weg Bavay- Velzeke te Flobecq. 
De Romeinen kapten zich een heirbaan dwars door 
de bossen van de Koekamer, waardoor de oudste 
wijken van Schorisse, Koekamer en Annoven, 
ontstonden. Het tracé liep verder via Ten Houtte, 
daarna langs de Bossenaar en via de Eikenberg tot 
Edelare. 

Op de hoogste plek van de 
Bossenaarkouter, aan de 
driesprong met Bovenstraat en 
Langekouter, stond een houten 
korenwindmolen, de Bossenaar-
molen. De weg was vroeger 12 
meter breed maar rond 1855 

werd de weg, van aan het molenhuis bij de 
Bossenaar molen tot aan de brug Ten Houtte 
versmald tot zes meter. Op de hoek van de Delfdries 
met het Leideveld stond tot begin 1800 de uitbating 
“De Spoele” waar regelmatig toneel werd gespeeld. 
Door de aanleg van de weg Oudenaarde-Ronse (N60) 
ten tijde van keizerin Maria- Theresia rond 1770 
verloor de Aatse Heerweg zijn belangrijkheid.

Het verhaal achter de straatnaam

TERUG IN DE TIJD

Boerenpraatje
Van alle boerderijdieren is het 
varken ongetwijfeld het meest 
onderschatte. Een onrein dier in 
de ene cultuur en een banaal stuk 
worst in de andere. Nochtans is 
het varken een nuttig dier, 
waarbij werkelijk alles kan 
gebruikt worden. Een overzicht … 

Een varken van 100 kg levert 
(ongeveer) op:

 ▷ 52 kg vlees
 ▷ 14 kg organen
 ▷ 5 kg vet
 ▷ 3 kg huid
 ▷ 15 kg beenderen
 ▷ 5 kg bloed
 ▷ 6 kg overig

De vleestoepassingen zijn 
eindeloos: gehakt, (bloed)worst, 
spek, varkenswangen, koteletten, 
hesp, schnitzels, boerenpaté 
(mengsel van varkenslever, 
nekvet en grof gemalen varkens-
vlees), preskop ... Het ene stuk al 

wat exclusiever dan het andere. 
Maar ook de rest wordt gebruikt. 
Beenderen worden onder meer 
gebruikt als smaakversterker, 
gelatine of beendermeel. Varkens-
haar is bijzonder geschikt voor de 
productie van verfborstels en de 
huid wordt gebruikt voor het 
maken van suède laarzen. De 
eiwitten en proteïnen uit de 
beenderen worden gebruikt in 
porseleinen beeldjes. Heparine uit 
het slijmvlies van varkensdarmen 

zit in bloedverdunners en er 
werden al succesvol varkenshart-
kleppen ingeplant bij mensen 
met hartproblemen. Varkensvet 
vind je dan weer terug in zeep, 
shampoo en make-up, de 
varkensblaas is ideaal als vel voor 
slaginstrumenten. Ten slotte 
wordt het slachtafval in slachthui-
zen dan weer verwerkt als biogas. 
Niets gaat dus verloren bij de 
slacht. Maar een varken kan ook 
gewoon een vriendje worden.
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TERUGBLIK

1 De 11 juli viering met foodtrucks in elke 
deelgemeente was een bescheiden, 
maar succesvol alternatief voor de 
traditionele avondmarkt.

2 Wim Leys & Band brachten in het Marca 
een optreden met een beperkt publiek. 
Het concert kon via livestream gevolgd 
worden.

3 Vive le Vélo: de Muur, de Kluisberg, het 
zijn maar enkele van de vele hellingen 
die tijdens ons fietskamp getrotseerd 
werden. Onze deelnemers hadden na 
een week fietsen maar liefst 350 km in 
de benen.

4 De ruiterommegangen op 28 juni, 12 en 
19 juli en 6 september gingen door, mits 
een beperking van het aantal ruiters.

5 Speelpleinwerking in ‘bubbels’ op 
verschillende locaties voor de kleuters 
en de lagere schoolkinderen. Dankzij 
een topteam monitoren had iedereen er 
een fijne tijd!

6 Samen met Vlieg kon je de voorbije 
zomer op schattenjacht! Een mooie 
wandeling, spannende opdrachten … 
Kon jij de code kraken? 

1 2

3 4

5

6
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SEPTEMBER

 22  Lessenreeks yoga 
Elke dinsdag, behalve tijdens de schoolvakanties
van 20 tot 21 uur 

Polyvalente zaal Maarke, Maarkeweg 61 
vrijetijd@maarkedal.be, 055 33 46 52

 23  Junior Techniekacademie  
 Van woensdag 23 september tot  
 woensdag 9 december 

van 13.30 tot 15.30 uur

Etikhovestraat 1 
www.techniekacademie-maarkedal.be

 23  Huiskameroptreden  
 “De Vinylvreter” van Piv Huvluv 

door Amberhoeve
Woensdag 23 september om 20 uur

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

 26  Finale rit 18de beker  
 der Vlaamse-Ardennen 2020

door Wielerclub Sport & Vermaak
Zaterdag 26 september om 15 uur

Dorp Maarke 
roger.verstichelen@skynet.be, 0477 72 93 08  

OKTOBER

 03  Nadenken over ouder worden
door De Maarkeerders
Zaterdag 3 oktober van 14.30 tot 17.30 uur

Parochiaal Centrum Nukerke,  
Nukerkeplein 7 
demaarkeerders@gmail.com, 0478 33 99 19

 09  De Schrijfwijzen 2020 -  
 Het Groot Dictee Heruitgevonden

Vrijdag 9 oktober om 20 uur

GC het Marca 
bibliotheek@maarkedal.be, 055 33 46 50

 15  Jean Paul Van Bendegem -  
 Waarom vergissen wij ons zo vaak?  
 Over optische, akoestische en  
 cognitieve illusies

Donderdag 15 oktober om 20 uur 

GC het Marca 
bibliotheek@maarkedal.be, 055 33 46 50

 17  Dag van de Trage Weg -  
 drie trage wegenwandelingen

Zaterdag 17 en zondag 18 oktober  
van 10 tot 19 uur

‘t Hof Wijmenier, Wijmierstraat 20 
vrijetijd@maarkedal.be, 055 33 46 52

 24  Vorming leren tekenen
Zaterdagen 24 en 31 oktober en 7 november 
van 10 tot 16 uur

GC het Marca 
bibliotheek@maarkedal.be, 055 33 46 50

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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www.maarkedal.be/vrije-tijd/een-evenement- 
organiseren/tips-en-info-voor-het-organiseren- 
van-een-evenement

www.covideventriskmodel.be

corona@maarkedal.be 

Vanaf september mogen er weer evenementen 
georganiseerd worden. Ben je van plan een 
evenement op het getouw te zetten? 

 ▷ Vraag dit tijdig (vijf weken voorafgaand aan het 
evenement) aan via het aanvraagformulier op 
onze website! 

 ▷ Bij de aanvraag voeg je ook een COVID Event 
Scan van je evenement toe. 

 ▷ Uiteraard ben je als organisator verplicht je  
evenement veilig en coronaproof te organiseren 
en je te houden aan de geldende protocollen. 

Hoe organiseer ik 
een evenement?

NOVEMBER

 02  Creatief halloweenkamp  
 ‘De vloek van de Farao’

door Kriebelkampen Creafant vzw
Van maandag 2 tot vrijdag 6 november 
van 9 tot 16.30 uur

Basisschool De Talentboog,  
Glorieuxstraat 49 
info@creafant.be, 055 60 36 90

 03  STEM-kamp – We zijn makers!
Van dinsdag 3 tot vrijdag 6 november 
van 9 tot 16 uur

Etikhovestraat 1 
bibliotheek@maarkedal.be, 055 33 46 50

 03  Kleutermusicalkamp  
 Monster Mash Inc.

Van dinsdag 3 tot vrijdag 6 november 
van 9 tot 16 uur

GC het Marca 
vrijetijd@maarkedal.be, 055 33 46 52

 03  Musicalkamp  
 Van Pierentaal

Van dinsdag 3 tot vrijdag 6 november 
van 9 tot 16 uur

GC het Marca 
vrijetijd@maarkedal.be, 055 33 46 52

DECEMBER

 18  Kom bloed geven
door Rode Kruis 
Vrijdag 18 december van 17 tot 20 uur

Parochiezaal Etikhove,  
Nederholbeekstraat 28 
Maak je afspraak: www.rodekruis.be, 0800 777 00



#maarkedalmoetjebeleven

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

@stijndevos10@katrienvds1 @ws_photo_graphy

@jokeemmarobbe @juliehaesebeyt @lievenlens

@bergsandcobbles @casual_sights @jmlaemont



ADMINISTRATIEF CENTRUM

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

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

Gesloten op maandag 2 en woensdag 11 november.

BIBLIOTHEEK

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

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

Gesloten op woensdag 11 november.

OCMW

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

	h SOCIALE DIENST
	� enkel na afspraak: www.maarkedal.be/afspraken

Gesloten op maandag 2 en woensdag 11 november.

RECYCLAGEPARK

Stationsberg

	h PARTICULIEREN
	� tot eind september enkel na afspraak
	� dinsdag: 16 tot 19 uur
	� woensdag 12.30 tot 18 uur
	� vrijdag: 12.30 tot 17 uur
	� zaterdag 9 tot 12 uur en 13 tot 16 uur 

	� vanaf 1 oktober
	� woensdag 12.30 tot 17 uur
	� vrijdag: 12.30 tot 17 uur
	� zaterdag 9 tot 12 uur en 13 tot 16 uur

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

Gesloten op woensdag 11 november.

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 2 en woensdag 11 november.

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. Deze keer enkele oude glasnegatieven 
(vermoedelijk uit 1895) die het slachten van een varken in beeld brengen. 

Met dank aan www.businarias.be


