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Ik grijp bij de start van de lente graag terug naar deze prachtige zin 
omdat het het gevoel van lente zo perfect omschrijft. Het is een zin 
van Hugo Claus, de meest bekroonde auteur uit het Nederlandse 

taalgebied en even dorpsgenoot. Claus woonde van 1964 tot 1970 
samen met zijn vrouw Elly Overzier en zoon Thomas in een door hem 
gerestaureerde vierkantshoeve in Ten Hole in Nukerke. ‘Een gehucht 
waar onze lieve heer nog niet voorbij gekomen was’, aldus Claus.
Oudere inwoners in de buurt van Ten Hole en de gemeentelijke 
basisschool herinneren zich nog de wandelingen die Claus in de buurt 
maakte. Veel contact had Hugo Claus niet met zijn buren, maar 
Overzier maakte graag een praatje met de mensen in de buurt van de 
gemeenteschool, waar Thomas school liep.
‘Een kind moet buiten opgroeien.’ Dat zien en voelen vind ik zo’n mooi 
gebaar’ bekent Claus, en ‘mijn kind heeft er ook de aanleg voor.’ Ik vind 
het fijn om buiten te wonen. ‘‘k zou echt niet weer terugwillen naar de 
stad. Als je drie jaar in Rome en drie in Parijs gewoond hebt en in 
Mexico en Griekenland bent geweest, dan is het huis in Nukerke een 
vesting’… waarna hij naar Amsterdam, Parijs en Gent verhuisde ;-).

En wat Claus toen beschreef, wordt nu 
bestudeerd. Uit verschillende studies van 
gerenommeerde universiteiten blijkt een 
duidelijke correlatie tussen geestelijke 
gezondheid en de (groene) omgeving 
waarin iemand woont. Uit een onderzoek 
in veertien Europese landen is zelfs 

gebleken dat er een verband is tussen het gemiddelde 
geluksgevoel en de mate van luchtvervuiling. Wat ook de 
reden van dat verband is, ons verbaast het niet. Wij 
wonen hier graag en zijn hier gelukkig. 
Ons landschap, ons groen, onze open ruimte is ons 
hoogste goed. ‘Het mooiste landschap van de 
Vlaamse Ardennen’ verdient aandacht en zorg. En 
dat is een constante opdracht. We moeten het 
koesteren, er zorg voor dragen en ambitieus zijn. 
Dat hebben wij alvast goed begrepen en daar 
zullen we de komende jaren werk van maken. Je 
mag altijd meedoen.
Eindigen doe ik graag met de woorden van een 
andere Vlaamse schrijver, Jan Vercammen: ‘De 
schoonste dagen van de lente zijn die welke wij 
er zelf aan toevoegen’. 

Met enthousiaste groeten,

Joris Nachtergaele //  Burgemeester

COLOFON
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@gemMaarkedal 
#maarkedal

Instagram: 
#maarkedalmoetjebeleven 
#maarkedal 

... je een uittreksel uit het strafregister 
nu ook online kan aanvragen?
Voor een uittreksel uit het strafregister moet je je niet meer naar de 
dienst Burgerzaken reppen, je kan het gewoon online aanvragen via  
het e-loket.

www.maarkedal.be

... dit het ideale moment is voor een 
zwerfvuilwandeling?
Bij de dienst Omgeving en Wonen kan je grijpstokken en afvalzakken 
voor PMD en restafval afhalen. Na een telefoontje halen wij het 
verzamelde afval op. 

… Maarkedal een 8/10 scoorde in de 
feesttest van het Nieuwsblad?
Driekoningenfeest is het plezantste evenement in Maarkedal en  
een carnavalsstoet en een massafuif ontbreken nog om de maximale 
score te halen ... Stof tot nadenken voor onze dienst Vrije Tijd!

 Wij wonen  
hier graag en  
zijn hier gelukkig

VOORWOORD
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Na bijna twintig jaar nemen we afscheid van Hilde 
Wieme.
Hilde was werkzaam op de dienst Organisatiebeheer, 
waar ze instond voor het secretariaatswerk, de 
voorbereiding van dossiers voor en de uitwerking van 
de beslissingen van de gemeenteraad. De administratie 
van het gemeentebestuur had voor haar geen geheimen. 
Bedankt Hilde voor je jarenlange trouwe inzet!

MENSEN VAN BIJ ONS

Yvan Elebaut & Ida Vanwijnsberghe

Huwelijken

Ontvangsten

Aelvoet Lucie Marthe Andrée Hortense 

Yvonne 

Blondelle Georges Albert

Bordeaud’huy Julien Cyrille Octave

Claeren Germaine Romanie

De Bruyn Josephina Maria 

Dekeyzer Marcel Firmin Jules

Demorelle Julien

De Ruyck Frans Gabriel Paul

Devos Denis Léon 

Dewadripont Cecile Léona Anna

Deweer Remigius Gabriël Mauritius Georgius

D’Haeger Andrea Hilda Maria

Dhont Romain Richard

Eeckhout Maria Josephine Amandine

Enou Odile Marcelle Blanche

Groené Johan Paul

Hantson Albert Roger François

Hantson Ghislaine Gustavine Eugenie

Hantson Ivonne Simonne

Maes Gerard Albert Simon

Maes Michel Albert

Mooren Marguerite Godelieve Cornelia

Philips Frieda Arlette Marcella

Renard Marc Richard Jozef

Roman Maria Lydia Godelieva

Vanceunebroeck Emilienne Filippine Odile

Van Coppenolle Marcel Romain Germain

Vandenabielle Sergette Bertha Maria

Vandenhende Denise Jeanne Marie Catherine

Vandeputte Cecilia Magdalena Christina 

Honorina

Vanderdonckt Roland Edmond Omer

Van der Eecken Lucie Marie José

Vanderlinden Maurits Albert

Vanhoutte Mauricette Louise Clémence

Van Pevenaege Josepha Emilienne Zulma

Van Simaeys Marie Thérèse Leonie 

Vercruysse Marguerite Hélène

Waelkens André Leopold Leo

Overlijdens

GOUDEN BRUILOFT

Norbert Dekeyzer & Angèle  Fort

Met pensioen

Maarten Vandecasteele kwam op  
1 januari in dienst. Als technisch 
assistent vervoegt hij de Technische 
uitvoeringsdienst.  
Veel succes Maarten!

Maarten versterkt  
de ploeg

Maarkedal, dat is een bruisende gemeente die kan rekenen op een 
enthousiast en gedreven team van medewerkers en een al even 
geïnspireerde bestuursploeg. Deze dynamiek brengen we graag 
naar buiten. Voel jij de drang om ons team te versterken? Wij zijn 
op zoek naar twee nieuwe collega’s: een deskundige organisatiebe-
heer en een technisch assistent.

DESKUNDIGE ORGANISATIEBEHEER
B1-B3 - contractueel - voltijds

Je zorgt voor een projectmatige aanpak van het organisatiebeheer en 
staat in voor het opzetten van een systeem van interne controle en 
de ontwikkeling en modernisering van de structuren en processen 
van de organisatie. Je werkt mee aan de voorbereiding van dossiers, 
teneinde de organen van het gemeente- en OCMW-bestuur van de 
vereiste informatie te voorzien voor het nemen van een onderbouw-
de beslissing, en zorgt voor de administratieve afhandeling van die 
beslissingen.
Je 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.

TECHNISCH ASSISTENT
D1-D3 - contractueel - voltijds

Je staat in voor het onderhoud van de gemeentelijke gebouwen, het 
openbaar domein en de openbare wegen en draagt bij tot een 
groene en nette gemeente. Je biedt ondersteuning bij evenementen 
en zorgt voor een goed onderhoud van machines, materieel en 
voertuigen van de dienst. Je wordt ook deeltijds ingezet op het 
recyclagepark, waardoor je één week op twee werkt volgens de 
openingsuren van het recyclagepark.
Je profiel: 

 ▷ Je bent houder van een rijbewijs B.
 ▷ Je bent bereid tot zaterdagwerk.
 ▷ Je bent gemotiveerd, enthousiast en hecht belang aan het 

afleveren van kwaliteitsvol werk.
 ▷ Je kan zelfstandig werken en technische problemen op een 

praktische manier oplossen.

Solliciteren kan via het online inschrijvingsformulier op  
www.maarkedal.be/vacatures tot uiterlijk dinsdag 19 maart 2019.

 Dienst HRM en Communicatie, 055 33 46 42, personeel@maarkedal.be

Maarkedal zoekt talent!
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Infoavond tanksaneringen 
Nu steeds meer gezinnen voor hun verwarming overschakelen naar een andere 
bron dan stookolie, raken heel wat stookolietanks in onbruik. Het risico bestaat 
dat deze vroeg of laat beginnen te lekken, wat een risico op ernstige vervuiling 
van bodem of grondwater met zicht meebrengt. Maarkedal slaat samen met 
SOLVA de handen in elkaar om die oude tanks op te ruimen. We organiseren 
een collectieve tanksanering voor onze geïnteresseerde inwoners.
Heeft uw woning nog een oude stookolietank die niet meer gebruikt wordt en 
wilt u er vanaf, dan kan u zich vrijblijvend inschrijven voor deze tankslag. 
Op donderdag 28 maart 2019 wordt het project voorgesteld tijdens een 
infoavond. 

PRAKTISCH
 ▷ donderdag 28 maart 2019 om 19.30 uur 
 ▷ Administratief Centrum Valerius de Saedeleer, Nederholbeekstraat 1  

 dienst Omgeving en Wonen 055 33 46 44, omgeving@maarkedal.be

Laat je helpen met je  
belastingaangifte
Op woensdag 15 mei wordt, in samenwerking met de 
FOD Financiën, een zitdag voor het invullen van de 
aangiften personenbelasting georganiseerd. Dit kan 
enkel op afspraak. Het aantal aangiftes is bovendien 
beperkt tot één per afspraak. Indien je meerdere 
aangiftes wilt laten invullen, moet je evenveel afspra-
ken aanvragen. Aangiften van zelfstandigen worden 
niet ingevuld.

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

Kan je niet langskomen of zijn er geen 
plaatsen meer? 
Je kan ook terecht in het het belastingkantoor te 
Oudenaarde (Marlboroughlaan 4, elke werkdag in mei 
van 9 tot 12 uur, en in juni van 9 tot 15 uur) 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

Afspraak met de politie

Werd er ingebroken in je auto? Is je portefeuille gestolen? Voor 
aangiften en meldingen die niet dringend zijn en waarvoor de politie 
niet onmiddellijk ter plaatse moet komen, kan je een afspraak 
maken. Zo vermijden we wachtrijen en zorgen we ervoor dat je 
sneller en beter geholpen wordt.
Je kan zelf online een afspraak maken op www.lokalepolitie.be/5426. 
Bij twijfel kan je het onthaal bellen op het nummer 055 42 60 00.

Heb je dringende politiehulp nodig? Bel dan het noodnummer 101.

 Politie, wijkcommissariaat Maarkedal 
pz.brakel.wijk.maarkedal@police.belgium.eu 
www.lokalepolitie.be/5426/contact/commissariaten/4-wijkcommissariaat- 
maarkedal

Verhakselen 
van snoeihout 
aan huis
Van 18 tot en met 22 maart kan 
je als particulier naar jaarlijkse 
gewoonte je snoeiafval laten 
verhakselen aan huis. Je kan 
een aanvraag indienen via het 
aanvraagformulier op  
www.maarkedal.be.
Tijdens de hakselwerkzaamhe-
den moet de aanvrager aanwezig 
zijn. Per begonnen kwartier 
wordt 10 euro aangerekend. 

Diabetes - veilig in het verkeer

Zodra de diagnose diabetes gesteld 
wordt, ben je wettelijk verplicht om 
binnen de vier werkdagen een 
aangepast rijbewijs aan te vragen. Dit 
geldt voor elke persoon met diabetes, 
ongeacht de behandeling of het type 
(met uitzondering van zwangerschaps-
diabetes behandeld met dieet)!
Indien je geen aangepast rijbewijs 
hebt, is je rijbewijs niet meer geldig. Je 
recht op sturen kan dan vervallen of je 
krijgt een geldboete en/of gevangenis-
straf opgelegd.

Om rijgeschikt verklaard te kunnen 
worden, moet je voldoen aan volgende 
algemene voorwaarden:
• stabiele diabetes
• regelmatig medische controle
• voldoende inzicht in de medische

aandoening ‘diabetes’

• kennis van het risico op een
hypoglycemie en herkennen van de
symptomen

• therapietrouw
• diabeteseducatie ontvangen hebben

Indien je voldoet aan de voorwaarden, 
kan je een rijgeschiktheidsattest laten 
invullen door je behandelend arts 
(privaat vervoer of groep 1) of de 
arbeidsgeneesheer (professioneel 
vervoer of groep 2).
Samen met je oud rijbewijs en je 
identiteitskaart geef je dit af bij de 
dienst Burgerzaken. Je betaalt hiervoor 
een administratieve kost van 22 euro.

dienst Burgerzaken en Welzijn
055 33 46 40 
burgerzaken@maarkedal.be
www.diabetes.be

De strijkwinkel
Professioneel gestreken linnen, snelle service, 
netjes verpakt. Ook nieuwkuis mogelijk. 

Openingsuren
Maandag 8 tot 10 uur
Woensdag 16 tot 18 uur
Donderdag 15 tot 17 uur
Zaterdag 9.30 tot 11.30 uur

 Grijkoort – OCMW Maarkedal, Etikhovestraat 1 
www.grijkoort.be, strijkwinkel.brakel@grijkoort.be 
0472 63 68 46 of 055 42 06 04

VEILIG IN HET VERKEER
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Jij bent algemeen directeur bij 
Solva. Wat is de relatie van het 
gemeentebestuur tot Solva?
Solva is een intergemeentelijk 
samenwerkingsverband. In de 
volksmond wordt dit nog vaak 
een intercommunale genoemd. 
Wij realiseren projecten voor en 
met gemeenten. Maarkedal is 
aandeelhouder van Solva en kan 
dus ondersteuning vragen op het 
vlak van bouwen, wonen, 
ruimtelijke ordening en klimaat-
actieplan.

Het gemeentebestuur wil met 
het woonproject de inwoners 
van Maarkedal de kans geven 
om in eigen gemeente betaal-
baar te kunnen wonen. Hoe zien 
jullie dat?
Er wordt met een puntensysteem 
gewerkt waarbij de band met de 
gemeente wordt beloond. Er 
worden punten toegekend aan 
mensen die in Maarkedal wonen 
of er ooit gewoond hebben. Ook 
mensen die in Maarkedal werken 
krijgen een voorsprong.

Waarom moet ik een woning in 
het woonproject kopen?
We willen vooral een mix van 
publiek aantrekken, zowel jong 
als oud. Doordat de straat Puttene 
zal onderbroken worden, creëren 
we een autoluw project.

De toegang tot de woningen 
wordt niet uitgevoerd in klassieke 
verhardingsmaterialen. Er zal als 
het ware een park gecreëerd 
worden met paden die doorge-
trokken worden op de site van 
het woonzorgcentrum.
Met de realisatie van het parkge-
bied willen we de interactie 
tussen de bewoners van het 
woonproject en de bewoners van 
het woonzorgcentrum stimule-
ren. Het groene karakter van het 
woonerf, pal in het dorpscen-
trum, is wat dit project zo uniek 
maakt.
  
Is de kostprijs van de huizen al 
bekend? Hoe is deze vastgesteld?
De prijzen kunnen opgevraagd 
worden bij Solva. De woningen 
worden aan kostprijs verkocht, 
dit betekent dat enkel de ge-
maakte kosten worden doorgere-
kend, zonder toevoeging van 
winst. In de vastgelegde prijzen 
zijn de zonnepanelen en aanslui-
tingen van de nutsleidingen 
inbegrepen.
 
Hebben alle woningen dezelfde 
indeling? 
De gelijkvloerse verdieping van 
de woningen is identiek. Een 
woonkamer met open keuken, 
een berging, een toilet en de 
garage.

De indeling van de verdieping is 
afhankelijk van het type woning, 
maar het principe van indeling is 
wel overal gelijk. Op de verdie-
ping zijn drie slaapkamers, de 
badkamer en een afzonderlijk 
toilet.

Kan ik de woningen gaan 
bekijken?
We hebben in februari al enkele 
kijkmomenten gehad, maar wie 
interesse heeft, kan een afspraak 
maken met mijn medewerker 
Karine (053 64 65 20) om de 
woningen te bezichtigen.
 
Hoe kan ik er zeker van zijn dat 
ik de woning van mijn voorkeur 
krijg?
Op het inschrijvingsformulier kan 
je je voorkeur van woning 
meegeven. In volgorde van de 
behaalde punten, eventueel 
rekening houdend met de datum 
van inschrijving, worden geïnte-
resseerden uitgenodigd om de 
aankoopbelofte te ondertekenen 
en dan wordt de definitieve keuze 
van woning vastgelegd.  
 
De huizen worden semi-casco 
verkocht, wat betekent dit 
concreet?
Dit houdt in dat de woningen 
gechapt en gepleisterd worden, 
de sanitaire leidingen en verwar-

Woonproject Puttene

Bart Wallays, algemeen directeur van Solva, aan  
het woord over het woonproject in Puttene. 

‘Het groene karakter van het 
woonerf, pal in het dorpscentrum, 
maakt dit project zo uniek’

mingstoestellen worden ge-
plaatst, de stopcontacten en 
schakelaars worden afgewerkt. De 
kopers moeten nog een keuken, 
vloerbekleding, uitbekleding trap, 
binnendeuren en sanitaire 
toestellen voorzien
 
Wellicht is er ook nagedacht over 
energiezuinige maatregelen? 
Hoe worden de huizen ver-
warmd?

Op de woningen worden zonnepa-
nelen geplaatst en er wordt met 
aardgas verwarmd.
 
Misschien tot slot nog een blik op 
de toekomst? Wanneer is de 
afwerking van de woningen 
voorzien?
Momenteel zijn de pleisterwerken 
bezig, aansluitend worden de 
technieken afgewerkt. Eens de 
buitentemperaturen het toelaten 

zal de buitenbepleistering en de 
houten gevelbekleding geplaatst 
worden. 
De afwerking wordt voorzien 
tegen midden 2019. In het najaar 
van 2019 zal met de aanleg van 
het parkgebied gestart worden. 

 info@so-lva.be 
053 64 65 20

 www.solvawonen.be

WOONPROJECT PUTTENE
15 unieke koopwoningen vlakbij het centrum van Maarkedal
ruime gezinswoningen met 3 slaapkamers, semi-casco afgewerkt
halfopen of gesloten bebouwing met private tuin en garage
verkeersluwe woonwijk met alle nodige voorzieningen in de buurt
gemeenschappelijke autoluwe parkzone met ruimte voor groen

Dit project wordt gerealiseerd door SOLVA intercommunale 
in opdracht van het gemeentebestuur van Maarkedal

en kadert in het beleid van kwaliteitsvol wonen in eigen streek. 

152 - 160m²
woonoppervlakte

30m²
terras per woning

1
badkamer

3
slaapkamers

1
berging

1
inpandige garage
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Uitstap seniorenadviesraad Seniorenquiz

De seniorenadviesraad organiseert op 
donderdag 13 juni een daguitstap 
naar West-Vlaanderen. 

Op het programma staan:
• vertrek met de bus om 9 uur aan 

het Administratief Centrum
• bezoek aan De Oude Kaasmakerij 

in Passendale
• middagmaal in de unieke brasserie 

van De Oude Kaasmakerij 
• in de namiddag gaan we naar het 

bezoekerscentrum van Jules 
Destrooper in Lo 

• terug huiswaarts: aankomst 
omstreeks 19 uur

De kostprijs is 50 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 overgeschre-
ven worden op het rekeningnummer 
van de seniorenadviesraad  
BE12 9731 1809 3692. Inschrijven 
kan tot 3 juni, tenzij eerder volzet.

 Info en inschrijvingen: 
 dienst Leven en Welzijn  
055 33 46 59  
levenenwelzijn@maarkedal.be

Jarenlang werd in het consultatie-
bureau van Kind en Gezin preven-
tieve zorg op maat aangeboden. 
Baby’s en jonge kinderen werden 
er met veel toewijding opgevolgd 
en gevaccineerd. Door een besluit 
van de Vlaamse Regering kon het 
consultatiebureau in Maarkedal, 
door zijn kleinschalige karakter, 
geen erkennig meer behouden. 
Jonge ouders kunnen zich 
wenden tot een nabijgelegen 
consultatiebureau naar keuze.
Een speciaal woordje van dank 
nog aan de vele vrijwilligers die 
zich met hart en ziel engageerden 
om de arts en verpleegkundige in 

het consultatiebu-
reau bij te staan. 
Dank voor jullie 
jarenlange trouwe 
inzet!
Intussen zetten wij 
reeds de eerste stappen 
in de oprichting van een 
Huis van het Kind. Een Huis 
van het Kind is dé lokale infor-
matie- en ontmoetingsplaats 
voor ouders, die onderdak biedt 
aan alle kindgerelateerde 
diensten. Ouders en kinderen 
kunnen er terecht voor alles rond 
opvoeden en opgroeien. Het is 
een samenwerking tussen  

 
organisaties die je helpen met 
kinderopvang, gezondheidszorg, 
vrijetijdsaanbod, opvoedingson-
dersteuning, workshops en veel 
meer.  
Binnenkort ongetwijfeld meer 
hierover!

Op maandag 29 april organiseert 
de seniorenadviesraad zijn 
traditionele quiz. Er wordt gespeeld 
met maximum vier personen per 
ploeg, waarbij elke deelnemer 
minstens 55 jaar moet zijn. 
Iedereen gaat naar huis met een 
prijsje.

PRAKTISCH
 ▷ maandag 29 april om 14 uur
 ▷ polyvalente zaal WZC Haagwinde
 ▷ Hasselstraat 7, 9680 Maarkedal
 ▷ deelnameprijs: 5 euro per teamlid
 ▷ vermeld je ploegnaam bij 
inschrijving

 Info en inschrijvingen: 
 dienst Leven en Welzijn 

 055 33 46 59
 levenenwelzijn@maarkedal.be

Een Huis van het Kind
in Maarkedal

SEINGEVERS 
GEZOCHT 
Het wielerseizoen gaat weer van start. 
Maarkedal is met de vele hellingen en kassei- 
stroken een geliefde doortochtgemeente voor 
talrijke wielerwedstrijden. Om deze wielerwed-
strijden veilig te laten verlopen, zijn uiteraard 
heel wat seingevers nodig. 
Wil jij je hiervoor inzetten en zo meewerken aan 
veilige wielerdoortochten door onze gemeente? 
Als seingever speel je een belangrijke rol én 
beleef je bovendien de koers van heel dichtbij. 
Door de organisator wordt een vergoeding van 
10 euro per doortocht voorzien. 

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

 ▷ vrijdag 29 maart 
E3 BinckBank Harelbeke  
(elite)

 ▷ woensdag 3 april 
Dwars door Vlaanderen  
(elite)

 ▷ zondag 7 april 
Ronde van Vlaanderen  
(elite dames en heren)

 ▷ zaterdag 13 april 
Ronde van Vlaanderen  
(beloften)

 ▷ zaterdag 27 april 
 E3 BinckBank Harelbeke 
(juniores)

 ▷ zaterdag 27 april 
Driebergenprijs  
(elite zonder contract en 
beloften)

dienst Omgeving en Wonen
055 33 46 44
omgeving@maarkedal

Wielerkalender 2019

De volledige wielerkalender vind je op www.maarkedal.be/dienstverlening/
projecten-wegen-en-verkeer/doortochten-en-evenementen.
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IN DE KIJKER

In de volksmond blijven ze 
steevast de dienst Bevolking 
heten, maar het team achter de 
glazen deur op de gelijkvloerse 
verdieping van het Administratief 
Centrum doet véél meer dan 
identiteitskaarten en paspoorten 
uitreiken of nieuwkomers 
inschrijven. 
‘We vervullen hier ook een 
algemene onthaalfunctie: voor de 
meeste bezoekers van het 

Administratief Centrum zijn wij 
het eerste aanspreekpunt. Wie 
het gebouw binnenstapt en niet 
meteen de dienst weet zitten 
waar hij of zij moet zijn, komt bij 

ons terecht. We spelen dus ook 
voor wegwijzers’, vertelt dienst-
hoofd Veerle Vandamme, die 
samen met Carine Gheenens, 
Gerda Vanderguchten en Mathias 
Spileers het team Burgerzaken en 
Welzijn vormt.

Word je door hen niét naar een 
andere dienst verwezen, dan ben 
je allicht naar het Administratief 
Centrum gekomen voor een 

nieuwe identiteitskaart, een 
rijbewijs, een toelating voor een 
minderjarige om naar het 
buitenland te reizen of voor de 
voorbereiding van je huwelijk. 

Ook onder meer de aangifte van 
een geboorte, de erkenning van 
kinderen door partners die niet 
gehuwd zijn, de organisatie van 
de huldiging van jubilarissen en 
de registratie van wilsbeschikkin-
gen gebeuren op deze dienst.

Geen saaie kantoorjob
Opmerkelijk: de meeste leden van 
dit team zijn hier al vele jaren 
aan de slag. ‘Er is weinig verloop. 
Dat heeft zeker te maken met de 
goede werksfeer, maar ook met 
de inhoud van onze job. We 
verrichten heel veel administra-
tief werk, dat onderworpen is aan 
specifieke en strikt te volgen 
procedures. En de wetgeving 
hierover evolueert voortdurend. 
Daardoor zijn wij ons permanent 
aan het bijscholen en het 
specialiseren. Er is altijd iets 
nieuws, waardoor wij nooit in een 
routine kunnen vervallen. In 
tegenstelling tot het beeld dat 

sommigen misschien wel hebben, 
verrichten wij hier geen saaie, 
grijze kantoorjob van stempeltjes 
zetten en zegeltjes kleven. En we 
zijn dienstverleners, die 
’s ochtends nooit weten wat ons 
te wachten staat’, vertelt Veerle.

Geen afstandelijk loket
‘Uiteindelijk putten we daaruit 
ook de grootste werkvreugde’, 
pikt Carine in. ‘Inwoners verras-
sen ons wel eens met onverwach-
te problemen en die proberen wij 
met de glimlach op te lossen. Het 
persoonlijk contact met de 
mensen is hier toch nog heel 
belangrijk. Ik kan me voorstellen 
dat het contact aan een loket in 
een grootstad afstandelijker 
verloopt, maar in Maarkedal 
kennen wij veel mensen nog bij 
naam. Wij zitten ook niet achter 

glas: bezoekers komen hier aan 
ons bureau bijschuiven om 
geholpen te worden. We staan 
letterlijk dicht bij de bevolking’, 
merkt Carine op. 

‘Je zou ervan versteld staan 
hoeveel mensen nood hebben 
aan een klapje. Vooral ouderen 
vinden het fijn als ze voelen dat 
je oprechte interesse toont in wat 
ze te vertellen hebben. Onze 
glimlach is voor bezoekers even 
belangrijk als onze vakkennis.’

Verkiezingen
Soms staat er op de dienst 
Burgerzaken ook minder populair 
werk op het programma: de 
verkiezingen komen eraan en dan 
moet er volk worden gezocht om 
de stem- en telbureaus te 
bemannen. ‘Ook dat is onze taak. 

Voor de komende federale 
verkiezingen zijn zestig mensen 
nodig. Wij stellen de lijsten op, 
waaruit de vrederechter kiest. En 
het is geen geheim: vooral 
mensen die in het onderwijs 
staan, juristen, advocaten en 
ambtenaren komen in aanmer-
king om opgeroepen te worden. 
En het klopt ook wel dat het vaak 
dezelfde mensen zijn die 
terugkeren. 
Hoe dat komt? In een kleine 
gemeente hebben we gewoon 
minder keuze: we beschikken in 
Maarkedal nu eenmaal niet over 
tientallen juristen en advocaten’, 
legt Mathias uit.

Alle vier zijn ze het erover eens: 
de afwisseling maakt de job en 
houdt hem boeiend! 

‘Onze glimlach is even  
belangrijk als onze vakkennis’
De dienst Burgerzaken en Welzijn is zoveel meer dan de uitreiker 
van identiteitskaarten en paspoorten. Het team dat diensthoofd 
Veerle Vandamme aanstuurt, vormt voor veel bezoekers van het 
Administratief Centrum het eerste aanspreekpunt. Hier word je nog 
met de glimlach geholpen of de weg gewezen als je op een andere 
dienst moet zijn. 

Op bezoek bij de dienst Burgerzaken en Welzijn

    In tegenstelling tot het beeld dat  
sommigen misschien wel hebben, verrichten 
wij hier geen saaie, grijze kantoorjob van 
stempeltjes zetten en zegeltjes kleven.
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ACTUA

SENIORENADVIESRAAD
De seniorenadviesraad is op zoek 
naar leden die zich willen inzetten 
voor de belangen van de senioren 
en de activiteiten van de senioren-
adviesraad mee willen helpen 
ondersteunen, zoals de senioren-
show, de daguitstap, de quiz …
Vanuit elke ouderenbeweging 
kunnen twee vertegenwoordigers 
en twee plaatsvervangers 
aangesteld worden, maar ook 
senioren die niet actief zijn in een 
vereniging zijn meer dan welkom!

MINARAAD 
De Minaraad of de gemeentelijke 
adviesraad voor milieu en natuur 
heeft als doel het gemeentebe-
stuur te adviseren over het 
milieu- en natuurbeleid.
Naast advies met betrekking tot 
het voorkomen, het aanwijzen en 
het bestrijden van milieuhinder 
en -verontreiniging en alle 
aspecten met betrekking tot het 
behoud en de bescherming van de 
natuur in Maarkedal, staat de 
Minaraad ook in voor het informe-
ren en sensibiliseren van de 
bevolking en de educatie en 
informatie naar jongeren toe.

De Minaraad wordt als volgt 
samengesteld:

 ▷ 3 afgevaardigden van de lokale 
milieuverenigingen

 ▷ 2 afgevaardigden van de 

landbouworganisaties
 ▷ 1 afgevaardigde van de wildbe-
heerseenheid

 ▷ 1 afgevaardigde van de midden-
stand

 ▷ 1 afgevaardigde van de toeris-
tische sector

 ▷ 1 leerkracht van het gemeente-
lijk onderwijs

 ▷ 1 leerkracht van het vrij 
onderwijs

 ▷ 1 leerkracht van het gemeen-
schapsonderwijs

 ▷ 2 afgevaardigden van de 
socio-culturele organisaties

Verenigingen kunnen één effectief 
lid en één plaatsvervangend lid 
voordragen.
De socio-culturele organisaties 
moeten motiveren waarom ze zich 
kandidaat stellen. Uit alle 
kandidaturen van de socio-cultu-
rele verenigingen worden door de 
elf  andere stemgerechtigde leden, 
twee kandidaten geslecteerd. 

GECORO
De Gecoro, of de gemeentelijke 
commissie voor ruimtelijke 
ordening, is het orgaan dat 
dossiers inzake ruimtelijke 
ordening adviseert.
Er wordt gestreefd naar een 
samenstelling die de maatschap-
pij representeert. Dit houdt in dat 
alle maatschappelijke geledingen 
een vertegenwoordiger krijgen in 
deze commissie.

De Gecoro wordt samengesteld uit 
drie deskundigen (waaronder de 
voorzitter) en één vertegenwoordi-
ger van de geledingen landbouw, 
milieu, werkgeversvereniging en 
toerisme
Verenigingen en burgers moeten 
motiveren waarom zij willen 
participeren in de Gecoro. 

SPORTRAAD
De sportraad is op zoek naar leden 
met een passie voor sport.
De sportraad heeft in het alge-
meen tot doel de sport en 
beweging te bevorderen bij alle 
inwoners van de gemeente. Naast 
een adviserende functie over het 
sportbeleid in de gemeente, 
bouwde de sportraad de voorbije 
jaren ook actief mee aan het 
sportbeleid door de organisatie 
van het sportgala, Dwars door 
Maarkedal (fietstocht 10- tot 
14-jarigen) en Run for Fun. 
Ben je ook gepassioneerd door 
sport? Heb je zin om het sportbe-
leid in Maarkedal mee vorm te 
geven of activiteiten van de 
sportraad mee te ondersteunen? 
Iedere plaatselijke vereniging of 
elke geïnteresseerde deskundige 
inzake sport die deel wenst uit te 
maken van de sportraad, kan zich 
kandidaat stellen. Per vereniging 
kunnen maximaal één vertegen-
woordiger en één plaatsvervanger 
afgevaardigd worden. 

OPROEP! 
NIEUWE SAMENSTELLING ADVIESRADEN 

Nu de nieuwe legislatuur van start is gegaan, is het ook tijd om de verschil-
lende gemeentelijke adviesorganen te vernieuwen. 
Naast de adviesraden voor sport, jeugd en cultuur, zijn er de seniorenadvies-
raad, de Gecoro en de Minaraad. Deze raden staan garant voor burgerparti-
cipatie en vormen de schakel tussen de bevolking en het gemeentebestuur. 

JEUGDRAAD
De jeugdraad is op zoek naar 
jongeren vol ideeën voor bruisen-
de activiteiten. 
De gemeentelijke jeugdraad is de 
adviesraad voor de jeugd in 
Maarkedal. Hij bestaat naast 
individuele jongeren (die niet 
aangesloten zijn bij een jeugdver-
eniging) uit twee vertegenwoordi-

gers van elke jeugdvereniging. 
De jeugdraad draait op volle 
toeren en organiseert op regelma-
tige basis een aantal activiteiten. 
Denk maar aan de talentenjacht, 
een heus watervoetbaltornooi, een 
pop-up jeugdhuis …
De jeugdraad is op zoek naar 
jongeren vanaf 16 jaar met een 
neus voor jeugdbeleid. Ook 

jongeren die niet in een jeugdbe-
weging actief zijn, zijn meer dan 
welkom! Heb jij zin om jouw 
leeftijdsgenoten te vertegenwoor-
digen? Wil jij meebouwen aan het 
jeugd(werk)beleid van de 
gemeente? Voel jij er wel iets voor 
om activiteiten te organiseren 
voor kinderen en jongeren in je 
eigen gemeente?

cultuuraanbod, verenigingsleven, 
nieuwe ideeën voor de werking 
van de bibliotheek of het Marca.
Op dit open cultuurplatform is 
iedereen welkom. En met iedereen 
bedoelen we ook iedereen: jong, 
oud, lid van een vereniging of 
helemaal niet, handige harry, 
creatieve dromer of denker. De 
bedoeling is enthousiaste mensen 
en originele ideeën samen te 
brengen en een broedplaats voor 
creativiteit creëren. 
Laat je ons nu al weten dat je 
hiervoor interesse hebt, dan krijg 
je een persoonlijke uitnodiging 
telkens een open cultuurplatform 
georganiseerd wordt. 

Werkgroepwerking
Steek je graag de handen uit de 
mouwen? Is organiseren echt 
jouw ding? Wil jij (nieuwe) 
activiteiten mee op poten zetten 
in Maarkedal? Dan zijn de 
werkgroepen iets voor jou. Diverse 
werkgroepen staan, in samenwer-
king met de dienst Vrije Tijd en de 
bibliotheek, in voor de uitwerking 
en organisatie van een aantal 
cultuuractiviteiten of –projecten. 
De ideeën hiervoor kunnen 

gesprokkeld worden tijdens de 
open cultuurplatformen.
Iedereen kan participeren in deze 
werkgroepen. Jaarlijks zal een 
oproep naar geïnteresseerden 
gestuurd worden. Achteraf kan je 
zelf kiezen in welke werkgroep(en) 
je effectief wenst te participeren. 

Kerngroep cultuur
Ondanks het meer open karakter 
van de nieuwe werkwijze, is toch 
een zekere structuur noodzakelijk. 
Voor de kerngroep cultuur streven 
we naar een achttal personen met 
een meer uitgebreid engagement. 
Deze personen vormen in principe 
de groep ‘trekkers’ voor de 
komende zes jaar. Zij vormen het 
aanspreekpunt voor de dienst 
Vrije Tijd en de bibliotheek en zijn 
de schakel tussen het gemeente-
bestuur, de open cultuurplatfor-
men en de werkgroepen. Zo wordt 
elke werkgroep ook mee getrok-
ken door iemand van de kern-
groep. 
Bij te grote interesse zal de 
samenstelling van de kerngroep 
gebeuren via verkiezing. De 
criteria die we hiervoor hanteren, 
worden op de website toegelicht.

Nieuw!

Geïnteresseerd? Niet twijfelen! 
Stel je voor 15 april kandidaat via het formulier op de website  

www.maarkedal.be/beleid/communicatie-en-inspraak/adviesraden-en-raadscommissies 

CULTUURNETWERK
In 2019 gaan we van start met het 
cultuurnetwerk. Dit cultuurnet-
werk vervangt de huidige cultuur-
raad en zal op een andere manier 
te werk gaan. 
Voor dit nieuwe cultuurnetwerk 
zijn wij op zoek naar liefhebbers 
van cultuur, met creatieve ideeën 
voor een dynamisch cultuurbeleid 
in onze gemeente!
Je kan kiezen voor één of meerde-
re van de drie pijlers van het 
cultuurnetwerk: open cultuurplat-
form, werkgroepwerking en 
kerngroep cultuur.

Hieronder vind je een kort 
woordje uitleg over de drie pijlers. 
Meer uitgebreide info is te vinden 
op de website.

Open cultuurplatform
Dit is een open advies- en 
inspraakplatform, waarbij 
uitwisseling van ideeën centraal 
staat. Dergelijk open platform kan 
meerdere vormen aannemen: een 
debat, een informatieavond, een 
workshop of brainstorm. Ook de 
thema’s kunnen variëren: 
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OP DE HOOGTE

Update van de werken aan de N457

En het gaat vooruit ...
De laatste hand wordt gelegd aan de rioleringswerken in de Gansbeekstraat. 
Aansluitend wordt gestart met de werken in de zijstraten Borgtstraat en Wijmier-
straat. De komende weken zullen de voorbereidingen gebeuren voor de aanleg 
van de weg en het fietpad tot de Eikenberg. Begin april wordt het asfalt gegoten 
en kan begonnen worden aan de volgende fase, vanaf het kruispunt met de 
Eikenberg en de Ellestraat. Als alles loopt zoals gepland kan in mei al gestart 
worden in de dorpskern van Maarke-Kerkem. 
De werkzaamheden aan de N457 in een notendop. 

Waar staan we precies?
Een update:
Fase 1 en 2, de voorbereidende 
werken voor de aanleg van 
nutsleidingen van N60 tot aan de 
ruilverkavelingsweg Puttene, zijn 
inmiddels afgewerkt. De werken 
voor de aanleg van de nutsvoor-
zieningen gaan inmiddels verder 
richting Schorisse dorp. 

In fase 3 en 4 werden de wegenis- 
en rioleringswerken afgerond van 
N60 tot de Etikhovestraat. 
Vooraleer de weg kan opengesteld 
worden, moet nog belijning 
aangebracht worden, moeten 
verkeersborden en ledverlichting 
geplaatst worden en de aanplant 
gebeuren. Voorlopig is dit traject 
dus enkel toegankelijk voor 
plaatselijk verkeer. 

Ook in fase 5 en 6, het traject van 
de Etikhovestraat tot het kruis-
punt met de Ellestraat en 
Eikenberg, is inmiddels gestart 
met de heropbouw van de weg. 
Het fietspad en het asfalt zijn 

reeds gegoten tot aan de  
Nederaalbeek. Begin april wordt 
hier de toplaag voorzien en kan 
de afwerking beginnen.

Aansluitend wordt gestart met 
fase 7 en 8: de Borgtstraat en de 
Wijmierstraat
Tegen eind maart 2019 zal de 
riolering hier vernieuwd zijn en 
wordt de tijdelijke verharding 
aangebracht. Onder voorbehoud 
van de weersomstandigheden 
wordt daarna ook de asfaltverhar-
ding aangebracht.

Vanaf het kruispunt met de 
Ellestraat en Eikenberg tot de 
dorpskern van Maarke, dan 
komen we in fase 9, wordt 
binnenkort gestart met de 
constructie van de nieuwe 
grachten. Dit zal minimale 
verkeershinder met zich mee-
brengen. De effectieve opbraak 
van de weg staat gepland vanaf 
april. Vervolgens wordt de 
riolering vernieuwd en wordt 
tijdelijke verharding aangebracht. 

In augustus wordt op dit traject 
het fietspad en het asfalt gegoten.

Als alles loopt zoals gepland kan 
vanaf mei gestart worden in fase 
10, de dorpskern van Maarke.
Onder voorbehoud van weersom-
standigheden zal vanaf mei de 
verharding in de dorpskern 
opgebroken worden. Aansluitend 
wordt de riolering aangelegd en 
wordt tijdelijke verharding 
aangebracht. Daarna wordt het 
dorpsplein aangelegd met 
mozaïekkeien. In september 
wordt de betonverharding 
aangelegd en na 3 weken 
droogtijd kan deze bereden 
worden.

Daarna gaan we verder met  
fase 11: vanaf de dorpskern van 
Maarke tot de dorpskom van 
Schorisse.

 Wie vragen heeft kan terecht bij de 
dienst Publieke Ruimte en 
Patrimonium, 055 33 46 63
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OMGEVING

Ook in 2019 organiseert Mooima-
kers de Grote Lenteschoonmaak! 
Samen met duizenden vrijwilli-
gers overal in ’t land, steken we 
de handen uit de mouwen om het 
zwerfvuil in de buurt op te 
ruimen en het straatbeeld van 
onze gemeente mooi te maken.  
Het voorjaar is hiervoor de ideale 
periode! 

Doe jij ook mee?
Wil je op regelmatige basis je 
straat of buurt zwerfvuilvrij 
maken, dan kan je gratis zakken, 
handschoenen en een grijptang 

komen ophalen bij de dienst 
Omgeving en Wonen.

De mobiele camera
Zwerfvuil en sluikstort zijn voor 
ons bestuur een hot item. Naast 
opruimacties door scholen en 
vrijwilligers en sensibiliserings-
campagnes zetten we ook op een 
andere manier in op een proper 
Maarkedal.

In 2018 kochten we een mobiele 
camera  aan die de mooiste 
kiekjes maakt op een onbewaakt 
moment … 

De beelden zijn niet altijd even 
flatterend, dus wees je ervan 
bewust dat jij onze volgende 
hoofdrolspeler kan zijn en toon je 
van je mooie kant!

Niet te vergeten ook dat de 
belasting op sluikstort en de 
GAS-boetes kunnen oplopen tot 
350 euro. Misschien toch best 
gewoon langs de vuilnisbak 
passeren!

 dienst Omgeving en Wonen
 055 33 46 44 

 omgeving@maarkedal.be

Toon je ook van je mooie kant
Doe mee aan de lenteschoonmaak!

CULTUUR

Meekijken over de schouder van 
de gareelmaker, de restaurateur 
of de metaalkunstenaar. De hete 
gloed voelen uit de oven van de 
glaskunstenaar of ceramist. 
Geuren opsnuiven, van vers 
gemaakt brood of van hop bij de 
bierbrouwer. Dompel je onder in 
de wereld van de vakman! En laat 
je inspireren!

Op de website van EVA (Erfgoed 
Vlaamse Ardennen) vind je een 
overzichtskaart van alle activitei-
ten in de streek. Je kan via één 
van de fietslussen heel wat van 
deze activiteiten ontdekken. De 
fietstochten kan je downloaden 

op de site en de fietslus kan je op 
eender welk punt starten.
EVA organiseert op erfgoeddag 
ook een erfgoedlab in het MUST 
in Ronse. Heb je erfgoedmateriaal 
of een verhaal over ambachten of 
vakmanschap, dat je graag wil 
delen? Kom naar het erfgoedlab, 
en we registeren je verhaal of 
digitaliseren je materiaal. We 
zorgen er voor dat alles mooi 
bewaard wordt in de erfgoedbank 
van de Vlaamse Ardennen.
Een overzicht van alle activiteiten 
in de Vlaamse Ardennen vind je 
op www.erfgoedvlaamsearden-
nen.be/erfgoeddag.

In Maarkedal doet Hofke ter 
Musse de deuren open. Je kan er 
tussen 10 en 18 uur enkele 
demonstraties bijwonen: 

 ▷ bouw en werking van een 
traditionele bakoven

 ▷ vlechten met stro
 ▷ het ambachtelijk vervaardi-

gen van rieten en biezen 
zittingen 

 ▷ artisanaal bierbrouwen 

Hofke ter Musse, Mussestraat 4

Hoe maakt u het?

Beleef Erfgoeddag in Maarkedal 
en de Vlaamse Ardennen

Op zondag 28 april is het Erfgoeddag. Het ideale 
moment om het erfgoed van de streek te ontdekken! 
Het thema dit jaar is ‘Vakmanschap en ambachten’, 
met als leuze: ‘Hoe maakt u het?’.

Nog meer groen in Maarkedal
Deze winter werden opnieuw enkele straten met inheemse bomen verrijkt. Langs 
de Kaperij en de Ladeuze werden 24 eiken aangeplant. Vorige jaren werden 
reeds bomen aangeplant langs de Eikenberg, Hasselstraat, Fortstraat, Mariabor-
restraat en Puttene. 
Door het aanbrengen van deze nieuwe lijnvormige elementen willen we de 
blauw-groene verbindingen in Maarkedal versterken. Ze spelen een belangrijke 
rol in het verhogen van de biodiversiteit, door planten en dieren een leefomge-
ving, voedsel en bescherming te bieden.

Maarkedal ondertekende samen met twaalf omliggende steden en gemeenten 
de burgemeesterconvenant waarbij we tegen 2030 een gezamenlijke CO2- 
reductie van 40% willen realiseren. Bomen helpen om de CO2-uitstoot te 
verminderen. Een volwassen boom kan tot 150 kg CO2 per jaar absorberen. 
Grote bomen zijn ook uitstekende filters voor fijn stof. Zij filteren deze fijne 
deeltjes uit de lucht door ze te vangen op hun bladeren en bast.
Volwassen bomen reguleren daarnaast ook de waterstroom. Een volwassen eik 
kan tot 190.000 liter water per jaar absorberen.
Bomen spelen dus een belangrijke rol in het beperken van de effecten van de 
klimaatverandering en hebben een invloed op de fysieke en mentale gezondheid 
van mens en dier. 
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JEUGD

Kinderen van 3 tot 12 jaar kunnen zich ook deze zomer weer uitleven in sportkampen, 
kleutersportkampen en speelpleinwerking.

 ▷ 1 - 5 juli: sportkamp en kleutersportkamp
 ▷ 8 - 12 juli: speelpleinwerking
 ▷ 15 - 19 juli: speelpleinwerking
 ▷ 5 - 9 augustus: speelpleinwerking
 ▷ 12 - 14 augustus (niet op 15 en 16 augustus): speelpleinwerking
 ▷ 19 - 23 augustus: speelpleinwerking
 ▷ 26 - 30 augustus: sportkamp, kleutersportkamp en fietssportkamp (10- tot 15- jarigen)

De inschrijvingen starten op woensdag 24 april om 16 uur. 
Alle info over de jeugdactiviteiten (thema’s, inschrijvingsmodaliteiten, kostprijs,  
uurregeling …) vind je op www.maarkedal.be/vrije-tijd/activiteiten-jeugd. 

dienst Vrije Tijd, 055 33 46 52, vrijetijd@maarkedal.be, www.maarkedalmoetjebeleven.be 

Zomer in zicht!
Speelpleinmonitoren gezocht
De dienst Vrije Tijd is op zoek naar monitoren voor de speelpleinwer-
king 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 vriendenkring opbouwen? Ben je 
minstens 16 jaar? Dan ben jij de persoon die wij zoeken! 

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 hoofdverantwoordelijken) 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 frietjes op kosten van de zaak, een te gekke 

barbecue en andere monitorenactiviteiten en nog zoveel meer … 

Wat verwachten wij?
 ▷ minstens 16 jaar in 2019
 ▷ basiskennis ‘spelletjes en activiteiten’ en ‘omgaan met kinderen’
 ▷ interesse in het jeugdwerk en in jeugdactiviteiten
 ▷ een grote dosis verantwoordelijkheidszin
 ▷ je organiseert samen met de andere monitoren en de groepsver-

antwoordelijke actieve en creatieve activiteiten 

Wij zoeken monitoren voor de volgende periodes: 
 ▷ 8 - 12 juli
 ▷ 15 - 19 juli
 ▷ 5 - 9 augustus
 ▷ 12 - 14 augustus (niet op 15 en 16 augustus) 
 ▷ 19 - 23 augustus 

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

INTERESSE?
Wil je meer informatie of  

wil je je kandidaat stellen?  
Aarzel niet en neem contact op 
met de dienst Vrije Tijd. Na de 

kandidaatstelling word je  
uitgenodigd voor een  

kennismakingsgesprek.
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CULTUUR

DE GARRE – CD VOORSTELLING 
De Garre: vier man, één vrouw (uit 
Maarkedal!). De roots van ‘De Garre’ 
liggen bij Kadril en Follia! 
Samen zoeken, bewerken en brengen 
ze mooie melodieën, soms nieuw, 
soms oud ... altijd tijdloos raak. 

De vijf bandleden zien schoonheid en 
kansen in een uitgebreid repertoire. 
Dat zetten ze instant over op hun 
publiek. Ze zoeken de essentie en 
interpreteren hun favoriete songs met 
doedelzak, banjo, nyckelharpa, sax 
sopraan en bas, ukelele, accordeon, 
autoharp, draailier, dwarsfluit en 
gitaar. 
Op hun speellijst staan Lucinda 
Williams, PJ Harvey ... en traditionals. 
Of het nu om traditionele folk of 
eigentijdse muziek gaat, ze spelen 
steeds eigenzinnige en aanstekelijke 
melodieën. 

Deze zomer speelt De Garre op de 
folkfestivals in Gooik en Dranouter.
Op 19 april stellen ze in het Marca 
hun gloednieuwe cd voor, aangevuld 
met de beste stukken uit hun 
repertoire. 
Tip: breng je dansschoenen mee!

PRAKTISCH
 ▷ vrijdag 19 april om 20 uur 
 ▷ GC het Marca, Maarkeweg 65A
 ▷ tickets: 10 euro
 ▷ tickets te koop in de bibliotheek 
of bij de dienst Burgerzaken

 ▷ of online te reserveren via 
www.maarkedal.be/nl/
vrije-tijd/het-marca/activitei-
tenkalender-het-marca 

“Eindelijk een langverwacht ‘debuut’ 
van een kwintet dat zeker niet 
weigerachtig is om ten dans te spelen, 
maar ondertussen hun meesterschap 
over hun uitgebreid instrumentarium en 
oor voor verfijnde arrangementen 
ongeremd botvierden op het basisma-
teriaal. Dit levert een ongemeen sterk 
gerijpte muzikale klassewijn op. […]
Dit album, dat echt niet onder de radar 
mag blijven, sluit af met drie traditio-
nals: een heel melancholisch vertolkte 
ballade De korporaal, geflankeerd door 

een Ronda Suite dat ons naar zuiderse 
salterello-sferen voert in een mengsel 
van droge uptempo-percussie, 
twinkelend banjospel en blijmoedig 
doedelzakgeschal. […]
Mariken slaagt er met heel gevatte 
poëtische teksten perfect in om liefdes-
miserie in alle rauwheid uit te zingen. 
[…] De stem van Mariken lijkt wel 
vergroeid met de nummers.” 
Uit recensie door Bart Vanoutrive in 
New Folk Sounds

Avondmarkt op het plein op 
11 juli!
Ter gelegenheid van Vlaanderen 
Feest organiseren we in Maarke-
dal voor het derde jaar op rij een 
gezellige avondmarkt op het plein 
in Etikhove. 
Bij een avondmarkt horen 
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, handtassen, 
meubeltjes, schilderijen, speel-
goed 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? 
Wij zorgen voor het plein en de 
sfeer. Jullie voor de kraampjes op 
het plein! 

Wie doet mee? Interesse? 
Schrijf voor 25 april in via het 
inschrijvingsformulier op 
www.maarkedal.be/vrije-tijd/11-
juli-avondmarkt.

PRAKTISCH: 
 ▷ donderdag 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 teveel inschrij-
vingen zijn, krijgen inwoners van 
Maarkedal en houders van een 
kraampje met originele produc-
ten voorrang. 

Kraampjes gezocht!
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BIBLIOTHEEK

Vrienden voor altijd 
Verras je vriend(in) met een leuk geschenkje

Digitale vormingen

Maart is traditioneel Jeugdboe-
kenmaand. Het thema ‘Vrienden 
voor altijd’ staat deze maand 
volop in de kijker in de biblio-
theek. De leerlingen van de 
Maarkedalse scholen versieren er 
met vriendschapsvlaggetjes de 
‘vriendenboom’. Ook kinderen die 
niet in Maarkedal naar school 
gaan, vinden in de bibliotheek een 
vlaggetje dat onze boom mee 
kleur mag geven. Zo symboliseren 
we de vriendschap en de 
verbondenheid met de biblio-
theek.
Daarnaast nodigen we samen met 
Gezinsbond Maarkedal alle 

kinderen van 6 tot 12 jaar uit voor 
een vriendschapsworkshop. Elk 
kind maakt een leuk geschenkje 
voor zichzelf én voor een vriend of 
vriendin. De workshop vindt plaats 
op zaterdag 23 maart in de 
bibliotheek. Je kan kiezen tussen 

een sessie van 10 tot 11 uur of 
van 11 tot 12 uur. Inschrijven 
vooraf is noodzakelijk en kan via 
bibliotheek@maarkedal.be, op het 
nummer 055 33 46 50 of aan de 
bibliotheekbalie tijdens de 
openingsuren. 

Wegwijs in sociale media
Wie Facebook even beu is en kennis 
wil maken met andere sociale media, 
raden we onze vorming ‘Wegwijs in 
sociale media’ aan. Gedurende twee 
sessies zetten we je op weg in de 
wereld van Instagram en WhatsApp, 
zodat ook jij helemaal mee bent. Deze 
vorming kost 10 euro en vindt plaats 
op donderdagen 28 maart en 4 april, 
telkens van 9 tot 11.30 uur.

Fotoalbum maken met de 
smartphone
Nooit maakten we meer foto’s dan nu: 
we hebben onze smartphone steeds 
op zak en een eenvoudige handeling 
volstaat voor een mooi resultaat. Maar 
wat doe je met al die foto’s op je 
smartphone? Je kan ze bewerken met 
een app! Hoe dat in zijn werk gaat, 
hoe je foto’s overzet van je smartpho-
ne naar je laptop en met behulp van 

app en internet een fotoalbum maakt, 
leer je in de vorming ‘Fotoalbum 
maken met de smartphone’. Deze 
vorming vindt plaats op donderdagen 
25 april, 2 en 9 mei 2019, telkens van 
9 tot 11.30 uur. Kostprijs is 15 euro. 
Vergeet het oplaadkabeltje van je 
toestel niet!

PRAKTISCH 
 ▷ Beide vormingen vinden plaats 
in het zaaltje boven de biblio-
theek.

 ▷ Inschrijven kan via  
bibliotheek@maarkedal.be, op 
het nummer 055 33 46 50 of aan 
de bibliotheekbalie tijdens de 
openingsuren. 

 ▷ Je bent pas ingeschreven na 
betaling van het inschrijvings-
geld op rekeningnummer BE12 
0910 0030 7092 van het 
gemeentebestuur (met vermel-
ding ‘bibliotheek – naam van de 
deelnemer – titel van de 
vorming’). 

Lezing: Backstage met Jean Blaute

Lezing: Achter de schermen van de 
Wetstraat met Johny Vansevenant
Johny Vansevenant, 
VRT-wetstraatjournalist en een 
van de bekendste radiostemmen 

van de nieuwsdienst, observeert 
al dertig jaar de Belgische 
politiek vanaf de eerste rij.  

Op dinsdag 2 april leidt hij ons 
een avond lang als ervaren gids 
door het Belgische politieke 
landschap. Johny geeft ons een 
inkijk in het politieke bedrijf en 
een vooruitblik op de verkiezin-
gen van 26 mei. Deze lezing 
wordt georganiseerd in samen-
werking met Davidsfonds 
Maarkedal. 

PRAKTISCH
 ▷ Dinsdag 2 april om 20 uur in 
het Marca. 

 ▷ Toegang: 5 euro.
 ▷ Vooraf inschrijven is niet 
nodig.

Producer, gitarist, keyboardspeler, bassist, 
zanger, componist, tv-maker, passionele 
levensgenieter en sympathieke gast: Jean 
Blaute is het allemaal. En alle petjes 
draagt hij met evenveel enthousiasme. 
Hij groeide op in de Vlaamse Ardennen 
en keert op 26 april met plezier even 
terug om ons te vergasten op de boeiend-
ste verhalen uit zijn rijke muziekcarrière. 
Warm aanbevolen!

De lezing ‘Backstage. De Belgische 
popscene’ is een organisatie van de 
Bibliotheken van de Vlaamse Ardennen, 
in het kader van de reeks ‘Bevlogen 
pennen in de Vlaamse Ardennen’.

PRAKTISCH
 ▷ Vrijdag 26 april om 20 uur in het Marca.
 ▷ Toegang is gratis.
 ▷ We vinden het fijn als je vooraf 
inschrijft via bibliotheek@maarkedal.be 
of telefonisch 055 33 46 50.
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SENIOREN & SPORT

‘Ik heb wel altijd graag gewandeld 
en gefietst, maar ben nooit bij 
een sportclub aangesloten 
geweest. Aan competitie heb ik 
dus nooit gedaan. En ook hier 
hoef ik niet de snelste of de 
strafste te zijn. We tellen wel 
eens de punten om er toch 
een spel van te maken 
en om elkaar aan te 
moedigen, maar 
iedereen sport hier 
uiteindelijk op zijn eigen 
tempo. Niemand komt zich hier 
forceren’, getuigt Felix (64), terwijl 
hij een minuut lang met een 
racket belet dat een badminton-
pluimpje de grond raakt. ‘Het is 
de afwisseling die het aange-
naam maakt. We proeven hier 
van veel verschillende sporttak-
ken en alles wordt heel gedoseerd 
aangeboden. Ik kom hier al zes 

jaar en zou mijn wekelijkse 
sportuurtje voor geen geld van 
de wereld willen missen.’

Sociaal contact
Ook Monique Van Glabeke (69) 
kijkt elke week uit naar dinsdag-
voormiddag. ‘Je moet als senior 
toch iéts doen om je lichaam en 
geest fit te houden. Dan kan je 
toch maar beter iets kiezen dat 
plezant is en dat je ook bij andere 

mensen brengt’, vindt ze. ‘Het 
maakt niet uit of ik hier straks 
tien of twintig keer rond die 

kegels loop. ’t Zal misschien 
eerder tien keer zijn, want ik heb 
drie weken geleden nog maar een 
nieuwe knieprothese gekregen. 
Maar ik ben hier en dat is het 
voornaamste. We vormen ook een 
heel toffe groep. Dat stimuleert 
natuurlijk ook. Niet alleen de 
sport, maar ook het sociale 
contact is belangrijk’, bedenkt 
Monique.

Geen abonnement
Carlo (67) en zijn echtgenote 
Chris (64) zijn nog maar pas bij de 

Omnisport voor senioren:
alleen maar voordelen
Een uurtje sporten op eigen tempo in een ont-
spannen sfeer zonder competitie: enkele enthou-
siaste Maarkedalse senioren zijn hiervoor elke 
dinsdag steevast op de afspraak in de Ronsese 
sporthal ’t Rosco. 
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omnisporters aangesloten en voe-
len zich duidelijk al in hun sas. 
‘Bij een sportclub aansluiten is 
minder evident, omdat je dan 
kiest voor één bepaalde sport. 
Hier proeven we er in een 
carrouselvorm in een uur tijd van 
wel vijf verschillende disciplines. 
Zo gaat het ook nooit vervelen. 
Bovendien zijn we hier ongebon-
den: je hoeft geen abonnement te 
nemen, maar betaalt drie euro 
per les. Dat is uiteindelijk ook 
spotgoedkoop’, vinden Carlo en 
Chris.

Iedereen vanaf 55 jaar is welkom op 
dinsdagvoormiddag (behalve tijdens 
de schoolvakanties), telkens van 10 
tot 11 uur in Sporthal ‘t Rosco,  
Leuzesesteenweg 241 te Ronse. 
Kostprijs: 3 euro per les. Geef op 
voorhand je gegevens door via mail 
aan vrijetijd@maarkedal.be
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VERENIGINGEN AAN HET WOORD

Kom bloed geven!
Vrijdag 22 en maandag 25 maart 
van 17 tot 20 uur.
Woonzorgcentrum Ter Gauwen,
Puttene 36.
Ben je niet zeker of je bloed of plasma mag 
geven? Doe de donorzelftest op  
www.rodekruis.be/donorzelftest.
 
 ann_detollenaere@hotmail.com

0474 98 37 23

Dit jaar begint de Start Running op maandag 1 april. Om 19.30 
uur heeft de eerste van 30 oefensessies plaats op het sportter-
rein langs de Maalzaakstraat in Etikhove. De lessen duren 20 
tot 40 minuten. 
Tien weken lang verzamelen we elke maandag, woensdag en 
vrijdag om hetzelfde uur om stilaan te leren lopen zonder 
onderbreking. Een erkend lesgever en ervaren lopers staan je 
bij in woord en daad. De laatste les is op vrijdag 7 juni.
In het loopschema van de Start Running wisselen minuutjes 
lopen af met stappen. Geleidelijk aan komt er meer nadruk op 
lopen tot we uiteindelijk 5 km lopen zonder onderbreking, 
ieder op zijn eigen snelheid. De opbouw verloopt erg lang-
zaam, zodat ook mensen zonder sportervaring met gemak 
leren lopen.
Deelnemen kost 35 euro. Je bent daarmee ook verzekerd en lid 
van Runners Maarkedal vzw tot eind 2019. Inschrijven kan via 
www.runnersmaarkedal.be/StartRunning.htm, via mail aan 
runnersmaarkedal@telenet.be, of telefonisch op 055 23 91 02 of 
0495 57 67 05. Om lid te worden van Runners Maarkedal vzw 
moet je 12 jaar zijn. Kinderen jonger dan 12 kunnen onder 
begeleiding van een ouder wel gratis deelnemen aan de Start 
Running. Alle info op www.runnersmaarkedal.be. Je kan er ook 
inschrijven op onze Nieuwsbrief.

Maak werk van je goede voornemens met Start Running!

Wil je graag wat meer te weten 
komen over de natuur dichtbij? 
Hou je van het Vlaamse Arden-
nenlandschap en wil je er eens 
dieper in graven? 
Dan is deze boeiende wandeling 
iets voor jou! Op een afwisselen-
de, wat losse, en -vrijblijvend- 
interactieve manier, met hier en daar een proevertje, 
stap je met onze gids door een 
van Vlaanderens mooiste landschappen.

Datum: zaterdag 16 maart van 13.30 tot 15 uur
Start: Perreveld 14 te Zegelsem. Parkeerplaatsen 
beperkt! Gelieve te carpoolen bij groepjes.
Parcours: 3 km, bos en weide, enkele korte steile 
passages. Laarzen of stevig schoeisel aan te raden!
Gids: Joris De Winter
Inschrijven: sigrid.dewaele@telenet.be, 0478 74 03 23

Verrassende natuurweetjes 
in het Burreken

Vorig jaar sloegen de Maarkedalse LRV club – Vlaam-
se Ardennenruiters en Eventingteam Amicis de 
handen in elkaar om dit evenement opnieuw nieuw 
leven in te blazen. De beide clubs bouwden samen 
met de bezielers van de manege ‘’t Weidse Hof’ een 
heus eventingparcours. Op zaterdag 13 april 2019 
wordt een VLP jumpcross georganiseerd. Net zoals 
‘Vlaanderen Sport’ vinden beide clubs de opleiding 
van pony’s of paarden en ruiters zeer belangrijk . 
Tijdens de jumpingcross kunnen de combinaties op 
een leerrijk parcours vertrouwen opbouwen voor de 
toekomst.

Op zaterdag 27 april 2019 wordt het LRV Nationaal 
Kampioenschap voor de pony’s georganiseerd. In 
het prachtige glooiende landschap rond het 
Bakkerbos zullen de ponyruiters vanuit heel 
Vlaanderen en Vlaams-Brabant in de diverse 

reeksen strijden voor de titel van Nationaal Kampi-
oen.

Op zondag 28 april 2019 komen de amazones en 
ruiters vanuit het hele land naar het idyllische 
Maarkedal om met hun trouwe viervoeters het beste 
van zichzelf te geven en het op een vriendschappe-
lijk manier tegen elkaar op te nemen.

De organisatoren zullen opnieuw alles in het werk 
stellen om er een mooi event van te maken, maar 
dit alles is niet mogelijk zonder de steun van de 
terreineigenaars, onze sponsors en de Vlaamse 
Gemeenschap, die we daarvoor dan ook hartelijk 
willen bedanken. De organisatie nodigt je van harte 
uit om een kijkje te komen nemen op de wedstrijd-
terreinen gelegen ter hoogte van de Weitstraat 25 te 
Maarkedal.

Nationale toppaardensport na 20 jaar terug in Maarkedal

Pasar Maarkedal organiseert op paasmaandag 22 april een lentewandeling in en rond het Koppenbergbos
Kom het bos op zijn mooist ontdekken wanneer de wilde boshyacint zijn paarsblauw tapijt uitrolt.
We wandelen door het kleurrijke bos en rondom het nabijgelegen schilderachtige natuurgebied.

Praktisch
 ▷ start: het oude café 'DEN OS', Oude Steenweg 10 te 9681 Nukerke (ruime parkeermogelijkheid)
 ▷ geleide wandeling van ongeveer 8 km
 ▷ inschrijven vanaf 13.45 uur
 ▷ start om 14 uur
 ▷ deelname: Pasarlid 1 euro, niet-lid 2 euro
 ▷ wandelschoeisel aangewezen
 ▷ op het einde wordt er een drankje aangeboden

Eric Maheur, eric_maheur@hotmail.com, 055 31 07 32 
Carine Vandevelde, carine-vdv@skynet.be, 055 20 63 34

Lentewandeling met PASAR op paasmaandag
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RUBRIEKRUBRIEK
RUBRIEK

Donderdag 31 januari moch-
ten de leerlingen van het 
vierde, vijfde en zesde leerjaar 
genieten van een dagje 
langlaufen in Manderfeld, in 
de Belgische Ardennen. Het 
werd een leuke, sportieve dag 
en het zonnetje was alvast 
van de partij. 

 afdeling Nukerke:  
Holandstraat 22

 afdeling Maarke-Kerkem: 
Maarkeweg 61 
Hilde Van den Berghe, 
directie 
0477 43 52 58 
directie@gbsmaarkedal.be 
www.dekleinereus.be

Onze Vlaamse Ardennen lagen er feeëriek bij met het mooie 
sneeuwlandschap.
Met de jongste leerlingen genoten we tijdens een fikse winter-
wandeling van de mooie omgeving van de school. De kinderen 
van het eerste, tweede en derde leerjaar droegen zorg voor onze 
kleuters. 

Winterpret in de (Vlaamse) Ardennen

Kalender
Afdeling Nukerke

 ▷ Zaterdag 16 maart: opendeurdag 
 ▷ Zondag 31 maart: ontbijtwandeling
 ▷ Zaterdag 18 mei: schoolfeest 

Afdeling Maarke-Kerkem
 ▷ Zaterdag 23 maart: opendeurdag 
 ▷ Zondag 5 mei: kipfestijn en schoolfeest

MA ART

 15  Total reset retreat
door The Monkey Tree 
Vrijdag 15 tot en met zondag 17 maart 
De Bosterij, Bosterijstraat 3 
sara@unwindyourmind.be, 0476 69 91 41

 17  Kipfestijn N-VA Maarkedal
Zondag 17 maart van 11.30 tot 14.30 uur 
Parochiaal centrum Nukerke, Nukerkeplein 
maarkedal@n-va.be, 0479 87 66 50 

 20  Mini-herboristencursus deel 1
door Academie voor Vegetarische Kookkunst 
Woensdagen 20 en 27 maart en 3 en 24 april  
van 19 tot 22 uur

Het Natuurlijk Genot, Maalzaakstraat 20 
vegkookacademie@telenet.be, 0478 74 03 23

 22  Kom bloed geven
Vrijdag 22 en maandag 25 maart van 17 tot 20 uur

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

 23  Workshop: maak een leuk geschenkje  
 voor jezelf en een vriend(in)

door bibliotheek Maarkedal
Zaterdag 23 maart van 10 tot 12 uur

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

 15  Wegwijs in sociale media: Whatsapp en  
 Instagram

door bibliotheek Maarkedal
Donderdag 28 maart en 4 april van 9 tot 11.30 
uur

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

APRIL

  1   Start Running
door Runners Maarkedal vzw
Elke maandag, woensdag en vrijdag van 1 april tot 
en met 7 juni om 19.30 uur

Sportterrein Maalzaakstraat Etikhove 
runnersmaarkedal@telenet.be

  2   Achter de schermen van de Wetstraat
Lezing door Johny Vansevenant 
Dinsdag 2 april van 20 tot 22 uur

GC het Marca 
Bibliotheek Maarkedal, bibliotheek@maarkedal.be

  8   Kriki zkt Boer(in)
door Creafant vzw
Maandag 8 tot en met vrijdag 12 april van 8 tot 17 uur
GVB De Talentenboog Nukerke, Glorieuxstraat 4
fien@creafant.be, 055 60 36 90

  8   Speelpleinwerking ‘Op reis naar planeet  
 Funtasia’

Maandag 8 tot en met vrijdag 12 april van 8 tot 
17.30 uur
GVB Etikhove, Etikhoveplein 16
Dienst Vrije Tijd, vrijetijd@maarkedal.be

 13  Zevenbundertocht
door Wandelclub Op Stap door Nukerke vzw
Zaterdag 13 april van 7 tot 15 uur
Parochiaal centrum Nukerke, Nukerkeplein
opstapdoornukerke@gmail.com, 055 31 14 70, 
0499 25 55 54

 18  Mattheus-passie J.S. Bach: een inwijding
Donderdag 18 april
Sint-Vincentiuskapel, Kapelleberg 1
peter_vereecke@hotmail.com
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 19  De Garre cd-voorstelling
Vrijdag 19 april van 20 tot 23 uur

 GC het Marca 
 Dienst Vrije Tijd, vrijetijd@maarkedal.be

 20  High tea op de Amberhoeve
Zaterdag 20 april van 15 tot 18 uur
Amberhoeve, Stokstraat 6
info@amberhoeve.be, 0495 50 95 12

 22  Lentewandeling in en rond het  
 Koppenbergbos te Nukerke

door Pasar Maarkedal
Maandag 22 april vanaf 13.45 uur
Café Den Os, Oude Steenweg 10
carine-vdv@skynet.be, eric_maheur@hotmail.com

 22  Muziekbostocht
door WSV Chatons Ronse vzw
Maandag 22 april van 7 tot 15 uur
Parochiezaal La Salette Louise-Marie,  
La Salettestraat 22
liban.glorieux@skynet.be, 0476 28 27 84

 22  Gezinswandeling in de Maarkebeekvallei
door Natuurpunt Vlaamse Ardennen
Maandag 22 april van 14 tot 17 uur
Kerk Maarke, hoek Maarkeweg-Kokerellestraat
johan.cosijn@telenet.be, 055 30 98 10

 25  Maak een fotoalbum met je smartphone
door bibliotheek Maarkedal
Donderdagen 25 april, 2 en 9 mei van 9 tot 11.30 
uur
Administratief Centrum, Nederholbeekstraat 1
bibliotheek@maarkedal.be, 055 33 46 47

 26  ‘Backstage’. De Belgische popscene 
 verteld door Jean Blaute
 Vrijdag 26 april van 20 tot 22 uur 
 GC het Marca 
 Bibliotheek Maarkedal, bibliotheek@maarkedal.be

 27  Planten – benamingen en de ‘legendes’
door Natuurpunt Ronse
Zaterdag 27 april van 15 tot 17 uur
Kerk Louise-Marie, La Salettestraat
johan.glibert@gmail.com, 0477 51 94 19

 27  Kaasavond
ten voordele van de Ronsische reservaten 
door Natuurpunt Ronse
Zaterdag 27 april van 17.30 tot 21 uur
Parochiezaal La Salette Louise-Marie,  
La Salettestraat 22
koeindeliving@gmail.com, 0485 84 88 19

 27  Silent Disco for kids
door jeugdraad Maarkedal
Zaterdag 27 april van 14 tot 17 uur

 GC het Marca 
 www.facebook.com/jeugdraad.maarkedal

 27  Silent DJ contest 
door jeugdraad Maarkedal
Zaterdag 27 april van 19 tot 22 uur

 GC het Marca 
 www.facebook.com/jeugdraad.maarkedal

 28  Eetfestijn Rode Kruis Maarkedal
Zondag 28 april van 11.30 tot 14 uur
Parochiaal centrum Nukerke, Nukerkeplein
ann_detollenaere@hotmail.com, 0474 98 37 23 

MEI

  8   Mini-herboristencursus deel 2
door Academie voor Vegetarische Kookkunst 
Woensdagen 8, 15 en 22 mei en 5 juni 
van 19 tot 22 uur 
Het Natuurlijk Genot, Maalzaakstraat 20 
vegkookacademie@telenet.be, 0478 74 03 23

 15  Dwars door Maarkedal
fietstocht voor 10- tot 14-jarigen 
Woensdag 15 mei
Dienst Vrije Tijd, vrijetijd@maarkedal.be

 11  Tussen molens en ovens
door Vormingplus Vlaamse Ardennen-Dender vzw
Zaterdag 11 mei van 10 tot 15 uur

Hofke ter Musse, Mussestraat 4 
info@vormingplus-vlad.be, 09 330 21 30

 26  Familiale natuurwandeling langs 
 Ladeuze en de Longkruidbosjes

door Natuurpunt Vlaamse Ardennen
Zondag 26 mei van 14 tot 17 uur

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

JUNI

  7   Halvedagwandeling Bronnen en 
 Burreken Schorisse

door OKRA-sport Midden-Vlaanderen trefpunten 
gewest Geraardsbergen
Vrijdag 7 juni van 14 tot 17 uur

Kerk Schorisse, Zottegemstraat 
055 42 20 26, 054 41 94 38, 054 50 05 39

TERUGBLIK

Op 1 februari werden de sportkampioenen van 

2018 ontvangen en gehuldigd!

Naar jaarlijkse traditie zetten we op 1 januari samen het 
nieuwe jaar in. 

Voor velen een moment om een jaar lang naar uit te 
kijken: driekoningen in Maarkedal.Geef zelf je activiteiten in! UiTdatabank.be
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Wil je zelf een optreden, concert of voor-
dracht organiseren in het Marca? Dat kan!

www.maarkedalmoetjebeleven.be/het-marca of 
bij de dienst Vrije Tijd.



#maarkedalmoetjebeleven

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

NUTTIGE INFO
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SOCIALE MEDIA

@francisraman @refugetrips @lieke.shots

@wandel.lust @denengeletikhove @impevalerie

@grintamagazine @mulder93862 @frederik_van_nieuwenhuyze

ADMINISTRATIEF CENTRUM

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

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

Gesloten op maandag 22 april, woensdag 1, 
donderdag 30 en vrijdag 31 mei en maandag 10 juni

BIBLIOTHEEK

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

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

Gesloten op woensdag 1, donderdag 30 en  
vrijdag 31 mei

OCMW

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

 ӹ SOCIALE DIENST
 ӽ maandag tot vrijdag: 8 tot 12 uur
 ӽ woensdag- en vrijdagnamiddag: 13 tot 16.30 uur

Gesloten op maandag 22 april, woensdag 1,  
donderdag 30 en vrijdag 31 mei en maandag 10 juni

RECYCLAGEPARK

Stationsberg

 ӹ PARTICULIEREN
 ӽ woensdag: 12.30 tot 17 uur
 ӽ vrijdag: 12.30 tot 17 uur
 ӽ zaterdag: 9 tot 12 uur | 13 tot 16 uur

  Vanaf 1 mei:
 ӽ dinsdag: 16 tot 19 uur
 ӽ woensdag: 12.30 tot 18 uur
 ӽ vrijdag: 12.30 tot 17 uur
 ӽ zaterdag: 9 tot 12 uur | 13 tot 16 uur

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

Gesloten op woensdag 1, donderdag 30 en  
vrijdag 31 mei

POLITIE

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

 ӽ Enkel na afspraak

Afspraken maken? 
www.lokalepolitie.be/5426/contact/commissaria-
ten/4-wijkcommissariaat-maarkedal

WACHTDIENSTEN

 ӹ 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

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

Dokter Tony Foret
Nukerkestraat 10, 055 45 78 65
Dokter Rik Lietaer
Pontstraat 39, 055 21 84 68
Dokter Karel Van hooland
Nederholbeekstraat 116, 055 61 61 60
Dokter Armand Wynand
Schorissestraat 33 A, 055 45 64 63

 ӹ TANDARTSEN
0903 39 969, www.tandarts.be



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 de nakende 
koersen en visten we pedaleurs uit vervlogen tijden op. Maar 
wie zijn het? En wie zijn de supporters? Je vindt deze en nog 
andere foto’s terug op de Facebookpagina van Gemeente 
Maarkedal. Laat ons daar weten wie je herkent.

Met dank aan www.businarias.be

Rond 1950 met plaatselijke renner Maurice Vandendaele te Nukerke.

Rond 1950.


