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#maarkedalmoetjebeleven, 
#maarkedal 

… een duidelijk huisnummer levens 
kan redden?   
Elk adres ontving een reflecterend huisnummer.  
Meer info op pagina 9.

… corona ook onze tradities 
dwarsboomt?  
Nieuwjaarsreceptie en driekoningenfeesten kunnen  
niet doorgaan.

… al 35 kunstenaars de weg vonden 
naar de databank cultuur?  
Benieuwd? Lees er alles over op pagina 18 of surf naar  
www.maarkedal.be/vrije-tijd/cultuur/databank-cultuur.
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Dat lijkt helaas schier onmogelijk. De covidpandemie overheerst 
het leven van ons allemaal, op professioneel, op sociaal en op 
gezinsvlak. Elk gesprek over elk thema kent ergens de woorden 

“maar door covid …” om aan te geven waarom iets niet loopt als 
normaal. Zo ook bij ons in de gemeente. 
Het laatste jaar is de druk op onze personeelsgroep enorm geweest. 
Bovenop de dagdagelijkse dienstverlening moet een ambitieus 
bestuursakkoord worden uitgevoerd met heel wat projecten die 
nieuwe expertise of een nauwe opvolging vergen. 
“Maar door covid” is dat allemaal eventjes niet zo evident meer. Onze 
medewerkers moeten plots van het ene overleg naar het andere met 
politiediensten, gouverneur, rusthuisdirecties. Regionale coördinatie- 
organen moeten worden opgezet, worstcasescenario’s voorbereid. De 
druk op ons verplegend en verzorgend personeel is enorm. Onze 
Sociale Dienst heeft zich op korte termijn omgeturnd tot een covid- 
tracing center waardoor we de besmettingen in onze gemeente op de 
voet kunnen volgen. Onze communicatiedienst probeert de steeds 

veranderende richtlijnen van de hogere overheden zo 
transparant en snel mogelijk te vertalen naar de inwoners. 
Onze ‘mannen’ zijn in de weer om daar waar mogelijk 
logistieke steun te geven.  
Via Whatsappgroepen zijn medewerkers op elk uur van de 
dag, 7 dagen op 7 beschikbaar om deze crisis te managen. 
En ook bij ons vallen zeer waardevolle mensen uit waar-
door het alle hens aan dek is. Zowat elke medewerker in de 

gemeente heeft zich de laatste maanden van zijn meest 
polyvalente kant - moeten - laten zien. 
En dat verdient waardering. De tijd van ‘de collega’s’ ligt 
ver achter ons. In Maarkedal kunnen we rekenen op een 
dynamische en gedreven groep van mensen die de 
gemeente graag ziet en bereid is die ‘extra mile’ te 
lopen. 
Maar door de drukte, de gejaagdheid en de sociale 
restricties, zijn de momenten waarop we gewoon eens 
‘bedankt’ kunnen zeggen, of de momenten waarop we 
de stress even achter ons kunnen laten zeldzaam of 
onbestaande.  
Vandaar dat ik het graag op deze manier doe. Omdat ik 
trots ben op deze equipe en het werk dat is verzet. En 
omdat ik vind dat dit geweten mag zijn en respect 
verdient.  
En aan jullie allemaal: geniet van de eindejaarsfeesten, 
en aangezien het dit jaar ‘zonder maten’ moet doe het 
dan maar ook eens niet ‘met mate’. Santé. 
Laat maarkedal fonkelen!

Met enthousiaste én dankbare groeten, 
Joris Nachtergaele //  Burgemeester

Moesten we het nu eens 
niet over corona hebben

 Laat 
Maarkedal 
fonkelen!

VOORWOORD
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ACTUA

Jeugdverenigingen, speelplein- 
werking en uitleendienst

 ▷ Onze jeugdbewegingen hebben 
grote financiële inspanningen 
moeten doen om de zomerkampen 
coronaproof te kunnen organiseren. 
Bijkomend zijn hun grootste 
inkomstenbronnen (kermissen, 
fuiven, eetfestijnen …) door corona 
drooggelegd. Het gemeente- 
bestuur voorziet 10.000 euro, te 
verdelen onder de drie bestaande 
jeugdbewegingen.  

 ▷ Eerder dit jaar hebbben enkele 
Nukerkse jongeren de koppen bij 
elkaar gestoken om KLJ Nukerke 
na twintig jaar opnieuw op te 
starten. Voor hen voorziet de 
gemeente een opstartsubsidie van 
2.500 euro zodat deze jonge 
jeugdbeweging de nodige 
financiële middelen heeft, om hun 
KLJ verder uit te bouwen. 

 ▷ De gemeentelijke speelplein- 
werking is befaamd voor de goede 
werking en het enthousiasme van 
de monitoren. Volgend jaar krijgt 
de speelpleinwerking een nieuwe 
stek in de Maalzaak. Voor de 
verdere uitbouw van deze dienst- 
verlening voorzien we een subsidie 
van 5.000 euro voor de aankoop 
van sport- en spelmateriaal. 

 ▷ Voor de verdere uitbouw van onze 
uitleendienst voorzien we een 
budget van 5.000 euro voor 
aankoop van materialen die 
kunnen ontleend worden door 
jeugd- en andere verenigingen. We 
denken hierbij aan een podium, 
lichtkransen, partytenten ...

 ▷ Er zal op het speelpleintje in 
Nukerke geïnvesteerd worden in 
een nieuw speeltoestel voor de 
allerkleinsten ten bedrage van 
5000 euro.  

Sport
 ▷ Onze sportverenigingen zijn 

gezond en tellen heel wat leden. 
De broodnodige inkomsten om hun 
werking te garanderen zijn door de 
covidcrisis opgedroogd. De 
jaarlijkse subsidies voor deze 
clubs worden dan ook verdubbeld. 
Dat betekent dat we extra zullen 
injecteren in onze clubs.

 ▷ Skaten is weer helemaal terug van 
weggeweest. We zien de laatste 
tijd meer en meer jongeren skaten 
op de openbare weg. Daarom 
gaan we 14.000 euro investeren in 
het optrekken van een gloednieuw 
skatepark op maat van Maarkedal.  
 

Cultuur en feestelijkheden
 ▷ Het budget voor de erkende 

socioculturele verenigingen wordt 
verdubbeld. Dat betekent dat we 
dit jaar 17.000 euro structurele 
subsidie uitkeren in plaats van 
8.500 euro.  

 ▷ De Maarkedalse ruiterommegangen 
zijn een mooie langlopende traditie 
die al een tijdje onder druk komt te 
staan. Elke ruitervereniging krijgt 
dit jaar 250 euro extra om deze 
periode te overbruggen. 

 ▷ Onze feestcomité’s (de mannen 
van Etikhove, de bende van 
Nukerke, feestcomité Louise-Marie 
en de Heeren van Schorisse) 
willen we aanzetten om - eens het 
weer toegelaten is - in elke 
deelgemeente een groot dorps-
feest te organiseren. Wij maken 
hiervoor een totaalbudget van 
6.000 euro vrij. De feestcheques 
waarmee buurtfeesten kunnen 
worden georganiseerd zijn een 
echt succes. Dit jaar waren alle 
cheques opgebruikt. Het totale 
budget van de feestcheques zal 
worden opgetrokken. 

 ▷ De ouderverenigingen in onze 
Maarkedalse scholen zijn bij 
uitstek verenigingen waar nieuwe 
inwoners elkaar en de gemeente 
beter leren kennen en zijn echte 
katalysatoren voor een hecht 
sociaal weefsel. De zes ouderver-
enigingen krijgen in totaal een 
injectie van 3.000 euro om hun 
activiteiten gaande te houden.  

 ▷ Onze ‘11 juli-avondmarkt’ in 
Maarkedal is ondertussen een 
echte traditie geworden. We 
trekken het programmatiebudget 
voor straattheater op met 7.500 
euro voor de volgende vier jaar.  

Maarkedal investeert fors 
in sociale samenhang
Het verenigingsleven - en hiermee ook het sociaal 
weefsel - komt ook in onze gemeente in deze corona-
tijden zwaar onder druk te staan. Onze gemeente 
ontvangt ruim 81.000 euro aan Vlaamse middelen ter 
ondersteuning van cultuur, jeugd en sport. Maarkedal 
kiest er voor om dit bedrag voornamelijk rechtstreeks 
in het verenigingsleven te investeren. Na overleg met 
de adviesraden werd volgende verdeling uitgewerkt, 
die ons verenigingsleven een nieuwe boost moet 
geven in post-coronatijden. 
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De federale en Vlaamse overheid 
hebben aan de gemeenten 
middelen toegekend om de 
mensen die extra getroffen zijn 
door (de maatregelen van) 
COVID-19 te ondersteunen. 

Deze subsidies zijn bedoeld als 
financiële ondersteuning van 
personen die zich in een moeilijke 
sociale situatie bevinden en een 
deel van hun inkomen of van hun 
koopkracht hebben verloren als 
gevolg van COVID-19.

Heb jij het (door corona) moeilijk 
om de eindjes aan elkaar te 
knopen? De ondersteuningsmaat-
regelen beslaan een breed gamma 

aan hulpverlening. Het kan gaan 
om ondersteuning op vlak van 
(mentale) gezondheid, voorzien in 
primaire behoeften als voeding en 
verzorging, digitalisering, 
bestrijding van kinderarmoede ... 
Er is tussenkomst mogelijk voor  
materiële en medische kosten, 
onbetaalde facturen inzake 
huisvesting en energieverbruik, 
psychosociale hulp ... 

Personen die denken in aanmer-
king te komen voor een financiële 
steunverlening in het kader van 
de coronacrisis, kunnen een 
aanvraag richten tot de Sociale 
Dienst. Niet zeker of je in 
aanmerking komt? Neem gerust 

en zonder zorgen contact met ons 
op. Of ken je iemand die deze 
steun zeker kan gebruiken, breng 
hen op de hoogte van deze 
ondersteuningsmaatregelen. 
Het kan in deze moeilijke tijden 
een wereld van verschil maken. 

Na een aanvraag tot onder- 
steuning, zal een maatschappelijk 
werker van de Sociale Dienst de 
aanvraag onderzoeken en de 
beslissing tot toekenning van 
hulp voorleggen aan het Bijzonder 
Comité voor de Sociale Dienst. 

Neem contact op met de 
Sociale Dienst: 055 33 46 67,
socialedienst@maarkedal.be

Subsidies voor financieel kwetsbarenMaarkedal investeert fors 
in sociale samenhang

Livestream van de gemeenteraad 

Wie de afgelopen maanden onze Facebookpagina in de 
gaten hield, had het waarschijnlijk al opgemerkt: wanneer 
de vergadering van de gemeenteraad en raad voor 
maatschappelijk welzijn niet volgens de geldende 
maatregelen bijeen kan komen, wordt deze digitaal 
georganiseerd. De vergadering wordt dan live gestreamd 
naar het YouTubekanaal van het lokaal bestuur. Op deze 
manier garanderen we de openbaarheid van deze 

vergaderingen, ook in tijden van corona. De vergaderingen 
kunnen na afloop ook herbekeken worden via dit kanaal. 
De gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn 
vindt in principe elke laatste dinsdag van de maand 
plaats, telkens om 19 uur. De raad van december is 
hierop een uitzondering en gaat door op 15 december. 
De agenda en de YouTubelink vind je elke maand terug 
op www.maarkedal.be/beleid/bestuur.

De coronacrisis treft een grote groep mensen, 
vooral de meest kwetsbaren in onze maatschappij. 
Door corona dreigen heel wat mensen plots ook in 
een kwetsbare situatie te komen. 
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WELZIJN

Sensoor Luisterlijn
Buurttelefoon ging van start

Brugvrijwilliger, iets voor jou?!
Geef een maatschappelijk kwetsbaar kind betere toekomstkansen
Soms hebben kinderen het 
moeilijk op school. Een portie 
individuele begeleiding kunnen 
ze goed gebruiken. Door de 
coronamaatregelen vergroot de 
kloof tussen de zwakke en sterke 
leerlingen helaas nog meer. Met 
het nieuwe Brugfigurenproject 
willen we deze kwetsbare 
kinderen in een schoolse 
omgeving ondersteunen. 

Wat? 
Brugfiguren is een vrijwilligers-
werking in, of verbonden aan, een 
kleuter- of basisschool.  
Vrijwilligers helpen mee met een 
professionele kracht om zorg te 
dragen voor maatschappelijk 
kwetsbare kinderen en het gezin 
waarin ze leven. Dit kan door 
huiswerkbegeleiding, herhalen 
van lessen, ondersteuning van 
het Nederlands ... Een uurtje of 
meer per week komt deze 
vrijwilliger ondersteuning bieden. 
Dit kan kan zowel op school, als 
bij het kind thuis. 

Voor wie? 
Brugfiguren richt zich naar alle  
maatschappelijk kwetsbare 
kinderen in een schoolse 
omgeving. Kinderen uit kansarme 
gezinnen, maar ook kinderen met 
een beperking, kinderen van wie 
een ouder overleden is, kinderen 

van wie de ouders recent 
gescheiden zijn of anderstalige 
nieuwkomers hebben het vaak 
moeilijk op school en kunnen wat 
extra begeleiding goed gebruiken. 
Rode Kruisvrijwilligers nemen 
deze taak graag op zich.
 
Op vraag van een school
Onze Brugvrijwilligers komen 
altijd langs op vraag van een 
basis- of kleuterschool. Een 
vrijwilliger biedt ondersteuning 
aan een kind of groepje kinderen. 
Onze vrijwilligers leiden we 
speciaal op voor deze taak.  

Help jij ons HELPEN?
We zoeken nog vrijwilligers voor 
dit project. Je hoeft geen leer-
kracht te zijn, een warm hart en 
zin hebben om leerlingen zo ver 
mogelijk te brengen is wel een 
vereiste. 

Het lokaal bestuur startte begin november met de 
buurttelefoon ‘Sensoor Luisterlijn’, een initiatief gedragen 
door vrijwilligers. De naam Sensoor bestaat uit ‘sens’, het 
positief empathisch opstellen, en ‘oor’, wat staat voor het 
luisteren naar de bellers. 
Met dit initiatief willen we in onze gemeente eenzaamheid 
effectief aanpakken en het taboe doorbreken, want nog te 
weinig wordt de impact van eenzaamheid op ons mentaal 
welzijn, momenteel versterkt door de coronamaatregelen, 
besproken. Als men over eenzaamheid spreekt dan denken 
we meestal aan senioren en alleenstaanden, maar 
eenzaamheid komt voor in alle leeftijdscategorieën en 
samenlevingsvormen, bij gezonde of zieke mensen. Met dit 
lokaal initiatief willen we de drempel verlagen voor jong en 
oud, voor bellers en voor vrijwilligers.

Wie kan terecht bij Sensoor? 
Iedere Maarkedaller die nood heeft aan een babbel of 
gewoon zin heeft in een praatje, kan bellen naar Sensoor. 
Momenteel kan je op twee vaste momenten bellen met een 
vrijwilliger: 

 ▷ maandag tussen 16.30 en 18 uur naar 0483 53 16 92
 ▷ woensdag tussen 16.30 en 18 uur naar 0483 53 17 01

Ken je iemand in jouw omgeving voor wie een babbeltje van 
tijd tot tijd een welkom intermezzo zou betekenen? Breng 
deze persoon zeker op de hoogte van dit initiatief en 
overtuig hem of haar om dit eens te proberen. 

Interesse om zelf vrijwilliger te worden bij Sensoor Luisterlijn? 
Sociale Dienst, 055 33 46 68, socialedienst@maarkedal.be

Rode Kruis Maarkedal, www.rodekruis.be/afdeling/maarkedal,  
0474 42 95 22, socialehulpverlening@maarkedal.rodekruis.be, 
www.rodekruis.be/wat-doen-we/sociale-activiteiten/ondersteuning-schoolsituatie
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Jij steunt ons toch ook? 

Het leven in woonzorgcentrum Ter Gauwen

Onze jaarlijkse kaasavond kan om gekende reden niet 
doorgaan. Wij stelden een alternatief samen in de vorm van 
een luxe kaasbox. Door het verbod op take away in 
Oost-Vlaanderen kon de geplande datum niet doorgaan. 
Uitstel is echter geen afstel, zodra er meer duidelijkheid is 
pinnen we een nieuwe datum! Hou onze Facebookpagina 
‘Woonzorgcentrum Ter Gauwen’ in het oog en bestel 
onmiddellijk je kaasbox online op  
www.maarkedal.be/take-away-kaas-wzc-ter-gauwen. 

Met de opbrengsten van de kaasavond van vorig jaar 
konden we de leefruimte op de eerste verdieping 
omtoveren tot een gezellige huiskamer met haardvuur.  
Ook de inkom, die momenteel dienst doet als babbelbox, 
werd groener en gezelliger gemaakt. Hopelijk kunnen we 
met de verkoop van onze boxen weer één en ander 
verwezenlijken. Aan ideeën geen gebrek …  

wzctergauwen@ocmwmaarkedal.be

Alweer een jaar is voorbij gegaan. En wat voor 
eentje! Het waren en zijn moeilijke tijden voor elk 
van ons. Bezoekjes achter glas, geen grootse 
activiteiten, geen gezellig over en weer geloop zoals 
we dat gewoon zijn … 
Onze medewerkers toonden zich de laatste 
maanden van hun meest flexibele kant om de 
bewoners met nog meer warmte te omringen. In 
bubbels zorgden we voor ontspanning, leute en 
vertier. Heel wat jarigen de laatste weken, dus 
gelegenheid genoeg voor een feestje af en toe. Elk 
straaltje zonneschijn omarmen we met een 
wandeling, we speelden bingo, maakten appelmoes 
en oefenden onze fijne motoriek met allerhande 
spelletjes. We gingen naar ’t frietkot en openden 
ook even de deuren van ons restaurant “bij oes”, 
waar de bewoners van de tweede verdieping in 
gezelschap genoten van hun middagmaal en een 
lekker dessertje, maar ook wij moesten geloven aan 
de sluiting van de horeca.
De gangen werden intussen weer aangekleed met 
bomen, slingers en lichtjes. We genieten van de 
warmte die de feestdagen meebrengen. Samen 
houden we vol en hopen we op betere tijden. 

Kaas en meer 
door woonzorgcentrum Ter Gauwen

Luxe kaasbox voor 2 personen 

met een 15-tal kazen, een lekkere fles wijn, 

overheerlijke broodjes, vers fruit,

knapperige nootjes en meer... 

Vrijdag 13 november 2020
Af te halen tussen 16 en 19 uur

in wzc Ter Gauwen, Puttene 36, 9680 Maarkedal.

Bestellen kan via 

www.maarkedal.be/take-away-kaas-wzc-ter-gauwen

49 euro
voor 2 personen

afhaaleditie

uitgesteld! nieuwe datum volgt
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OMGEVING

De Provincie Oost-Vlaanderen organiseert dit jaar 
voor de tiende keer de Groepsaankoop voor 100% 
groene stroom en aardgas. 

Tiende editie Groepsaankoop
Vorig jaar koos de Provincie 
resoluut voor groene stroom van 
eigen bodem. Dit jaar bieden ze 
dit opnieuw aan. Door alle 
geïnteresseerden te verzamelen 
en samen energie in te kopen, 
zakt de prijs bovendien aanzien-
lijk. 

25% huishoudens veranderde van 
energieleverancier
In 2019 veranderden ruim  
715.000 huishoudens van energie- 
leverancier. Uit jaarlijks onder-
zoek van de VREG blijkt dat de 
prijs hierbij de belangrijkste 
reden is om over te stappen. Via 
de Groepsaankoop van de 
Provincie Oost-Vlaanderen in 
2020 stapten zo’n 33.000 consu-
menten over naar een voordeliger 
en groener energiecontract. Voor 
een Oost-Vlaams gezin kon de 
energiefactuur gemiddeld 477 
euro goedkoper.

Naast prijs speelt duurzaamheid 
de laatste jaren een steeds grotere 
rol. Steeds meer Vlamingen gaan 

bewuster om met hun energie. 
Via de Groepsaankoop van de 
Provincie Oost-Vlaanderen  
wordt het voor gezinnen en 
professionelen eenvoudiger om 
een keuze voor groene en lokale 
energie te maken. Het doel dit 
jaar is dan ook om zoveel 
mogelijk Vlamingen voordelige 
en duurzame energie aan te 
bieden. Het kwaliteitslabel van de 
CREG bevestigt de professionaliteit 
van de organisator van de 
Groepsaankoop en laat de 
onafhankelijkheid tegenover 
energieleveranciers zien. 

Ook geeft het CREG-label aan dat 
de informatievoorziening vanuit 
de Groepsaankoop als correct, 
toegankelijk en volledig  
beschouwd wordt.

Gratis en vrijblijvend inschrijven
Iedereen kan zich gratis en 
vrijblijvend inschrijven voor de 
Groepsaankoop. Naast particulieren 
kunnen ook KMO’s en zelfstandigen 
deelnemen. Inschrijven kan tot  
2 februari online via  
www.oost-vlaanderen.be/
groepsaankoop, via het gratis 
nummer 0800 60 601 of via de 
gemeentelijke dienst Omgeving.

Hoe meer particulieren en 
professionelen zich inschrijven, 
hoe scherper het aanbod van de 
winnende energieleverancier zal 
zijn. De veiling vindt plaats op  
2 februari 2021. Tijdens de veiling 
concurreren verschillende 
leveranciers met elkaar om een 
zo laag mogelijke prijs aan te 
bieden. Uiterlijk drie weken na de 
veiling ontvangen de deelnemers 
een persoonlijk aanbod. Zij 
hebben dan tot eind april 2021 om 
te beslissen of ze op het aanbod 
ingaan. Een vlotte overstap wordt 
daarna gegarandeerd. 

Groepsaankoop groene stroom

 

 

1

Dienst Omgeving, 055 39 77 18, omgeving@maarkedal.be
www.oost-vlaanderen.be/groepsaankoop, 0800 60 601, 
groenestroom@oost-vlaanderen.be
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Afvalkalender 2021

Reflecterende huisnummers
Je huisnummer kan je leven redden!

Boomplantactie

Hier wordt deze  
winter gesnoeid

De voorbije weken ontving elk 
bewoond adres in Maarkedal een 
nieuw reflecterend huisnummer-
plaatje, gratis aangeboden door 
het gemeentebestuur.
Duidelijk leesbare huisnummers 
zijn noodzakelijk voor hulp- 
diensten, postbodes en bezoekers. 
Helaas valt het nog teveel voor dat 
hulpdiensten een bepaalde woning 
niet vinden, met soms zware 
gevolgen.
Het is de bedoeling dat je het 
nieuwe reflecterende huisnummer 
zichtbaar ophangt. Dit kan met 
montagelijm voor alle onder- 
gronden. Je oude huisnummer mag 
je verwijderen. Heb je een eigen 

origineel huisnummer, dan kan dit 
zeker blijven hangen, bevestig dan 
het nieuwe plaatje op een andere 
goed zichtbare plaats. Het 
huisnummer hangt best tussen de 
50 cm en de 150 cm van de grond, 
aan de woning of aan een paaltje 
of omheining, bij voorkeur op of bij  
de brievenbus.
Voor appartementen hoeft enkel 
een reflecterend hoofdnummer, 
geen busnummers. Dat zou het 
nodeloos ingewikkeld maken, 
gezien je de busnummers op elke 
brievenbus in de hal kan aflezen.
Dit is voor onze gemeente een 
nieuwe stap naar een veilig 
Maarkedal!

De boomplantactie van het 
Regionaal Landschap Vlaamse 

Ardennen was een groot succes 
in onze gemeente. Maar liefst 35 
inschrijvers bestelden in totaal 

3016 streekeigen planten:  
2915 halfstammen of bosplantsoen 

en 101 hoogstammen. 

 ▷ Boigneberg
 ▷ Bossenaarstraat van Ellestraat 

naar Onderbossenaarstraat
 ▷ Aardeweg van Donderij naar 

Drappendries
 ▷ Ellestraat
 ▷ Verbindingsweg van Ellestraat 

naar Hasselstraat
 ▷ Kapelleberg
 ▷ Kokerellestraat
 ▷ Kortekeer: achterliggende weide 

bij voetbalplein
 ▷ Nederholbeekstraat van 

Mussestraat tot aan Boitsbank
 ▷ Onderbossenaarstraat
 ▷ Ruitegem
 ▷ Tenhole 
 ▷ Tenhoutestraat
 ▷ Terpoort
 ▷ Tiegstraat van begin aardeweg 

richting Vijverbeek
 ▷ Weitstraat
 ▷ Zeelstraat

                (Lijst onder voorbehoud)

Als de gemeentelijke technische 
dienst de snoeiwerkzaamheden 
uitvoert, behoudt de gemeente  
het hout. Wil je als aanpalende 
eigenaar de snoeiwerken zélf 
uitvoeren, dan kan je het hout 
houden voor eigen gebruik. Laat 
ons dit dan zeker weten voor  
4 januari.

  
  Dienst Patrimonium, 055 33 46 64, 

patrimonium@maarkedal.be

In de loop van december ontvang 
je de afvalkalender voor 2021. 
Wie er geen heeft ontvangen kan 
er eentje opvragen via  
omgeving@maarkedal.be. 
Vanaf 2021 starten de ophalingen 
al om 6 uur, dat is een uurtje 
eerder dan in 2020. Je mag je 
afval daarom al de avond voordien 
na 19 uur buiten zetten. 
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Het afgelopen jaar zocht Team Rond Ronse samen met gemeente- 
besturen, actiecomités, organisaties en geëngageerde burgers verder 
naar een oplossing voor de mobiliteitsproblematiek in en rond Ronse. 
Zwaar verkeer dendert door het centrum van de stad en de bedrijven-
terreinen zijn niet goed ontsloten. Toch wordt er niet alleen gezocht 
naar een antwoord op de mobiliteits- en leefbaarheidsproblematiek. 
Team Rond Ronse maakt ook werk van de uitdagingen rond landbouw, 
natuur, bos en erfgoed rond Kluisberg, Koppenberg en Muziekberg.

Landbouw, natuur en bos 
ontwikkelen in een waardevol 
landschap
Team Rond Ronse werkt druk aan 
oplossingen voor het mobiliteits- 
en leefbaarheidsprobleem in de 
regio. Tegelijk wordt er ook 
gezocht naar manieren om de 
streek, van de Kluisberg, Hotond-
berg tot de Koppenberg en de 
Muziekberg op vlak van natuur en 
landschap een nieuwe stimulans 
te geven. Het Muziekbos uitbrei-
den met circa 100 hectare nieuwe 
natuur en de bossengordel 
Kluisberg-Hotondberg-Koppenberg 
versterken met 250 hectare nieuw 
bos. Dat is de uitdaging voor de 
natuur in de Vlaamse Ardennen. 
Om deze Europese natuurdoelen 
te realiseren tegen 2050, onder-
zoekt Team Rond Ronse waar 
deze extra bossen kunnen komen.  
Op die manier sluiten we de  

 
bossen op elkaar aan en versterken 
we de natuur en de biodiversiteit 
in de regio. Daarnaast leggen we 
vast welke gebieden voor 
landbouw voorbehouden blijven 
en hoe we waardevol landschap 
en onroerend erfgoed, zoals de 
Kluisberg en de Koppenberg, 
kunnen versterken. Zo zetten we 
in op de troeven van het typische 
landschap van de Vlaamse 
Ardennen en geven we zekerheid 
aan landbouwers in de streek.
In de toekomst zal Team Rond 
Ronse communiceren over deze 
doelstellingen onder de noemer 
‘Vlaamse Ardennen: rond 
Kluisberg, Muziekberg en 
Koppenberg’.

Nieuwe inspraakperiode begin 
2021: geef je mening!
Afgelopen zomer werden alle 
oplossingen, zowel die omtrent 

het mobiliteitsprobleem, als de 
opgaves voor de open ruimte in 
de streek, gebundeld in een 
scopingnota. Die kon je inkijken 
en er je mening over geven. 
Nadien is Team Rond Ronse aan 
de slag gegaan met de verzamel-
de reacties en bemerkingen. Een 
aantal van de verschillende 
mobiliteitsalternatieven werd 
geschrapt. In de komende 
maanden wordt een herwerkte 
versie van deze nota gepubli-
ceerd. Deze tweede versie zal 
opnieuw gekoppeld worden aan 
een inspraakperiode voor alle 
burgers. Maarkedallers kunnen 
hun inzichten en bemerkingen 
meegeven over deze scopingnota.
 
Blijf op de hoogte
Wil je weten wanneer de tweede 
versie van de scopingnota 
gepubliceerd wordt en wanneer 
de inspraakperiode van start 
gaat? Schrijf je in op de digitale 
nieuwsbrief via www.RondRonse.
be/nieuwsbrief. 
 

www.RondRonse.be 
www.facebook.com/RondRonse
info@rondronse.be

Team Rond Ronse werkt verder aan waardevolle 
natuur en mobiliteit in de Vlaamse Ardennen
Nieuwe inspraakperiode voor burgers begin 2021
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Toe aan nieuwe ramen of extra 
isolatie? Bereken je winst op 
benoveren.fluvius.be.
Benieuwd hoeveel je bespaart met 
isolatie of nieuwe ramen? Fluvius stelt 
vier nieuwe online calculators voor 
waarmee je in een handomdraai 
berekent hoeveel je BENOvatie (beter 
dan een gewone renovatie) kost, wat 
de terugverdientijd is en hoeveel 
energie je bespaart. Bovendien kom je 
meteen ook te weten of je in 
aanmerking komt voor een premie. 
Probeer het zelf op benoveren.fluvius.be. 
Je vindt er trouwens nog veel meer 
onafhankelijk advies om je BENOvatie 
tot een goed einde te brengen.

Ook nu willen de gemeente Maarkedal en het 
Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen van de 
Provincie Oost-Vlaanderen je graag verder blijven 
helpen met je (ver)bouwplannen. De adviseurs van 
het Steunpunt geven tele-advies over je huis. Dit 
advies verloopt via een videogesprek. 
Een getuigenis: “Ik zou het renovatieadvies aan 
iedereen aanraden omdat het bij het nemen van 
beslissingen omtrent bijvoorbeeld isolatie goed is 
om verschillende pro’s en contra’s te horen. Vooral 
om veel gemaakte (denk)fouten te voorkomen.”

Duurzaam en comfortabel 
Ben je ook op zoek naar onafhankelijk advies om je 
project waar te maken? Het Steunpunt Duurzaam 
Wonen en Bouwen geeft renovatieadvies aan Oost- 
Vlamingen die hun verbouwing op een duurzame 
manier willen aanpakken. Dat betekent je energie-
verbruik naar beneden halen, maar ook rekening 
houden met meer wooncomfort. Door bij het begin 
van het proces vooruit te kijken, een plan te maken 
en doordacht te kiezen, realiseer je stap voor stap je 
droomhuis.

Voor wie?
Voor alle Oost-Vlamingen die willen renoveren en 

meer willen weten over isolatie, ventilatie, verwar-
ming, zonne-energie of duurzame materialen. De 
adviseur plant met jou een moment in voor tele- 
advies. Zo krijg je advies dat perfect op maat is.

Gratis advies
Anderhalf uur renovatieadvies is volledig gratis. De 
gemeente en het Steunpunt Duurzaam Wonen en 
Bouwen nemen de volledige kost op zich.
Surf naar www.bouwwijs.be/renovatieadvies en vul 
digitaal je aanvraag in. Een adviseur neemt contact 
met je op voor een afspraak.
Kies je voor nieuwbouw? Ook dan geven we je graag 
gratis digitaal advies. Meer info op www.bouwwijs.be/ 
bouwadvies. 
Ook voor specifieke vragen rond duurzaam bouwen 
en verbouwen kan je terecht bij het Steunpunt. Stel 
je vraag via www.bouwwijs.be/bouwadvies-en- 
premies/infoloket of bel op het nummer 09 267 78 07.

Van zodra de federale maatregelen het toelaten, 
kunnen de adviseurs terug advies aan huis geven.

Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen,  
www.bouwwijs.be/renovatieadives

Is jouw woning klaar voor de toekomst? 
Onze renovatieadviseur beantwoordt je vragen

Woonproject Puttene, park Ter Gauwen  
en groene fietsverbinding

Momenteel wordt het woonproject 
Puttene en park Ter Gauwen met de 
aanplant van de bomen, hagen en 
struiken gefinaliseerd. Ook het fiets- 
pad langs de beek dat de verbinding 
vormt tussen het Hollebeekpad, de 
natuurlijke speelzone en het centrum 
van Etikhove werd volledig heraan- 
gelegd; dit met financiële steun van 
de provincie Oost-Vlaanderen.   
Een geslaagd project waarbinnen 
wonen en ontspanning met elkaar 
verweven zijn.
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Triple C
Triple C is een interregionaal 
samenwerkingsverband tussen 
een aantal partners uit Vlaande-
ren, Nederland en Engeland, met 
steun van de Europese Unie. De 
drie C’s uit Triple-C staan voor de 
Engelse termen Climate resilience 
(weerbaarheid tegen klimaatver-
andering), Catchment-based (op 
stroomgebiedsniveau) en 
Community-based (vanuit de 
landbouwgemeenschap). Het 
project mikt erop de veerkracht 
van landbouwgebieden te 
vergroten en deze meer bestendig 
te maken tegen de gevolgen van 
de klimaatverandering. 

Klimaatverandering en erosie
Door de klimaatverandering 
kunnen we in de toekomst 
extremere weersomstandigheden 
verwachten. Overvloedige 
neerslag gaat in heuvelachtige 
gebieden gepaard met erosie. Dit 
is niet alleen voor landbouwers 
nadelig, want zij zien hun 
vruchtbare grond wegspoelen, 
maar het leidt ook tot overlast in 
stroomafwaarts gelegen gebieden. 
Ook in Maarkedal verdwijnt 
jaarlijks heel wat vruchtbare 
landbouwgrond door erosie en 
wordt men op verschillende 
plaatsen geconfronteerd met 
water- en modderoverlast.

Landbouwers werken eraan
Landbouwers doen vandaag al 

heel wat inspanningen om erosie 
te voorkomen: een goede bodem- 
zorg, nieuwe teelttechnieken, het 
aanleggen van bufferstroken of 
kleinschalige dammetjes … In het 
project Triple C werden deze 
maatregelen extra in de kijker 
gezet. Zo werden er in samen- 
werking met het Provinciaal 
proefcentrum voor de Groente-
teelt Oost-Vlaanderen (PCG) een 
aantal erosiebestrijdende 
teelttechnieken uitgetest en 
gedemonstreerd, en werden 
landbouwers intensief begeleid 
bij het toepassen van niet-kerende 
bodembewerking. 

Landschapslinten, een deel van 
de oplossing
Op plaatsen waar veel afstroming 
optreedt kunnen akkerranden 
(gras- of grasbloemenstroken) 
soelaas bieden. Ze worden 
aangelegd onderaan het perceel, 
langs wegen, grachten, waterlo-
pen of taluds. De begroeiing remt 
het afstromend water af, waarna 
het deels kan infiltreren en een 
groot deel van de meegevoerde 
grond kan bezinken. Zo blijft de 
vruchtbare grond op het veld en 
komt er minder modder terecht 
op straat, in grachten of in 
waterlopen. Bovendien vormen 
akkerranden ook een buffer voor 
meststoffen en gewasbescher-
mingsmiddelen. Worden ze 
aangelegd over meerdere 
percelen dan ontstaat een 

landschapslint waardoor de 
efficiëntie toeneemt, zowel naar 
erosiebestrijding (geen lekken 
tussen percelen) als naar 
werklast (aanleg en onderhoud 
groeperen).

Bloemenrijke akkerranden: 
dubbel voordeel
Bloemenrijke akkerranden 
hebben als bijkomend voordeel 
t.o.v. gewone grasstroken dat ze 
nuttige insecten aantrekken, 
waaronder plaagbestrijders en 
bestuivers. Zo zorgen ze mee voor 
een betere opbrengst. De randen 
bieden ook nestgelegenheid en 
schuilplaats aan akker- en 
weidevogels die er genieten van 
het grote aanbod aan voedsel 
(insecten in de zomer en zaden in 
het najaar/winter). En bovenal 
zijn ze een lust voor het oog in 
het fraaie landschap van de 
Vlaamse Ardennen.

Realisaties
In nauw overleg met de betrok-
ken landbouwers werden in het 
najaar van 2020 reeds acht 
bloemenrijke akkerranden 
gerealiseerd met een totale 
oppervlakte van 1,2 ha. Deze zijn 
gelegen ter hoogte van Markette, 
Hokelbeke-Kerkemstraat-Snep-
pestraat en Boelaardstraat, waar 
een lint van maar liefst 785 meter 
lang werd aangelegd langsheen  
4 landbouwpercelen.

Bloeiende landschapslinten  
in Maarkedal
In het kader van het Europese project ‘Triple C’ sloegen het Steunpunt Erosie van 
de provincie Oost-Vlaanderen en Boerennatuur Vlaanderen de handen in elkaar. 
Ze gingen in de gemeente Maarkedal ‘de boer op’ voor het aanleggen van  
bloeiende akkerranden. In het najaar van 2020 werden zo in nauw overleg met 
de betrokken landbouwers al acht stroken met een totale oppervlakte van ruim  
1 hectare ingezaaid.
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Dammen uit natuurlijke  
materialen verhogen efficiëntie
Indien akkerranden gecombi-
neerd worden met dammen uit 
natuurlijke materialen dan 
verhoogt het erosiewerend effect. 
Deze dammen vangen het 
oppervlakkig afstromend water 
op en laten het vertraagd en 
diffuus doorsijpelen. Het mee- 
gevoerde sediment blijft voor de 
dam liggen. Contacteer voor meer 
informatie het Steunpunt Erosie 
van de Provincie Oost-Vlaanderen. 

 

Steunpunt Erosie, 09 267 89 53, 
erosie@oost-vlaanderen.be,  
sarah.deprez@oost-vlaanderen.be 

Boerennatuur Vlaanderen, 
0473 22 40 65,  
maarten.raman@boerennatuur.be

Ben je zelf landbouwer en wil je ook een bloemenrijke  
akkerrand aanleggen of meewerken aan een landschapslint? 
We zoeken nog landbouwers die in het voorjaar van 2021 een 
bloemenrijke akkerrand willen aanleggen. De strook moet minstens 
3 meter breed zijn en zeker blijven liggen tot het voorjaar van 2022. 
Je krijgt een vergoeding voor het oppervlakteverlies en de aanleg. 
Het zaadmengsel wordt gratis ter beschikking gesteld. Werken je 
collega’s op een naburig perceel mee zodat een landschapslint 
ontstaat, dan krijg je ook een burenpremie. Kun je deze rand niet 
zelf inzaaien of onderhouden, dan zoeken we naar samenwerkings-
verbanden. 
Heb je ook interesse om een bloemenrand in te zaaien, neem dan 
contact op met het Steunpunt Erosie van de Provincie Oost-Vlaanderen. 

Nu ligt het perceel aan Markette 
langs de Pauwelsbeek er nog kaal 
bij, maar daar komt binnenkort 
verandering in. De landbouwer 
zaaide dit najaar een 6 tot 16 
meter brede strook gras en 
meerjarige bloemen in langs de 
beek. Deze bloemrijke akkerrand 
zal niet alleen mooi zijn voor het 
oog en goed voor de bio- 
diversiteit, ze zal de landbouwer 
ook tot dienst zijn. De rand biedt 
immers bescherming tegen erosie 
en trekt insecten en spinnen aan 
die helpen bij het bestrijden van 
plagen, zoals luizen. 

Oproep
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Beslissing van de gouverneur
De gouverneur van de provincie 
Oost-Vlaanderen besliste dat er 
tot en met 17 januari 2021 een 
algemeen vuurwerkverbod geldt 
in de hele provincie. 
Het betreft een verbod op het 
afsteken van vuurwerk, het 
gebruik van geluidskanonnen, 
het oplaten van wens- of feest-
ballonnen, vreugdevuren, 
kerstboomverbrandingen, en het 
gebruik van pyrotechnische 
artikelen allerhande zowel op 
privaat als publiek domein.  
Deze maatregelen kaderen in de 
strijd tegen COVID-19. 

Beslissing van het Overlegcomité
Het Overlegcomité van  
27 november besliste bovendien 
dat er met oudejaar een nationaal 
vuurwerkverbod geldt. 

#ikknalzondervuurwerk
Ook de brandweer dringt erop 
aan om je aan deze maatregelen 
te houden en de eindejaarsfees-
ten te vieren zonder vuurwerk. 
Vuurwerk is niet allen verboden, 
het is ook levensgevaarlijk, brand-
gevaarlijk, zeer ongezond, duur 
en belastend voor dieren en 
hulpdiensten. 
Deze eindejaarsperiode is er een 
extra reden om het niet te doen! 
De brandweer roept op om te 
feesten zónder vuurwerk, om de 
al zwaar belaste zorg en de 
handhaving van de openbare orde 
niet extra onder druk te zetten.

Post je feestelijke selfies? Gebruik 
op sociale media dan zeker de 
hashtag #ikknalzondervuurwerk. 

www.ikknalzondervuurwerk.be 

Ik knal zonder vuurwerk

 
Nieuwjaar zonder receptie
De jaarlijkse nieuwjaarsreceptie kan deze keer omwille van corona jammer 
genoeg niet doorgaan. 

Driekoningen in de zomer? 
In overleg met de feestcomité’s werd beslist om de traditionele driekoningen-
feesten begin januari te annuleren. De gemeente zal ook geen activiteiten 
rond kinderdriekoningen organiseren en roept ook op om niet van deur tot 
deur te gaan zingen voor een snoepje of een centje. 
Afhankelijk van de evolutie van de pandemie zal eind maart met de 
feestcomité’s en de opendoeners bekeken worden of er volgende zomer een 
alternatief kan georganiseerd worden. 
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MOET JE BELEVEN

Maarkedal fonkelt
Maarkedal is niet zomaar een gemeente, een  
woonplaats, Maarkedal staat voor iets bruisends, iets 
levendigs, iets uniek. Onze gemeente straalt enthousiasme 
en warmte uit. En wij, de Maarkedallers, maken er met 
z’n allen deel van uit. ‘Maarkedal moet je beleven’, onze 
slogan, willen we ook in deze - letterlijk en figuurlijk - 
donkere periode alle eer aan doen.

Het gemeentebestuur doet een oproep naar alle 
inwoners van Maarkedal om vanaf nu tot na de 
eindejaarsfeesten zoveel mogelijk voor kerstsfeer te 
zorgen. De bedoeling is iets van kerstsfeer naar buiten 
te brengen en om samen zoveel mogelijk voor licht te 
zorgen. Zet versiering voor je raam, plaats iets zicht-
baars in je tuin, hang iets aan je deur of gevel.

En jij kan er iets mee winnen! We koppelen hier ook een 
leuke wedstrijd aan met licht en de Maarkedalse M als 
centrale thema’s. Laat je fantasie en creativiteit de vrije 
loop om een unieke creatie te vormen en maak zo kans 
op M-bonnen van 150, 100 of 50 euro. 
Het gemeentebestuur zal een compilatiefilmpje maken 
van alle deelnemers aan de wedstrijd. 

Laat Maarkedal fonkelen als nooit tevoren!
#maarkedalfonkelt #maarkedalmoetjebeleven 

Alle info en het wedstrijdreglement op  
www.maarkedal.be/vrije-tijd/maarkedal-fonkelt.
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Maarkedal is een wandelgemeente bij uitstek! Ook in de winter is het 
zalig om op stap te gaan. Met onderstaande tips ontdek je zonder twijfel 
de mooiste plekjes, leukste trage wegen en magnifieke vergezichten. 

Stel je eigen wandeling samen via de knooppunten
Wil je nieuwe wandelingen ontdekken in onze gemeente of de regio? Via de 
knooppunten kan je zelf je traject bepalen. Je kiest zelf de vertrekplaats, de 
afstand en het parcours. Je vindt de knooppuntnummers niet alleen terug op de 
kaart of app, maar ook op de bewegwijzering langs de route. Op rood-witte 
bordjes staan de nummers en de richting waarin je moet wandelen om de 
aangrenzende knooppunten te bereiken. 
Hoe de knooppunten gebruiken?

 ▷ Download de app Wandelknooppunten. De app stelt dan aan de hand van 
jouw wensen een wandeling samen. Wil je jou volledig laten verrassen? Laat 
de app dan zelf een wandeling samenstellen en ga op ontdekking.  
Meer info via www.wandelknooppunt.be/app.

 ▷ Geen fan van digitale toepassingen? Je kan de wandelnetwerkkaart ‘Getuigen-
heuvels in de Vlaamse Ardennen’ kopen aan de onthaalbalie van het  
Administratief Centrum of bestellen via www.routen.be/webshop.

Gemeentelijke wandelroutes
Geen tijd of goesting om zelf een wandeling samen te stellen? Wij hebben heel 
wat kant-en-klare wandelroutes voor jou. De Z+ wandeling is wellicht één van de 
populairste. Daarnaast is er per deelgemeente een themawandeling, vaak 
verwijzend naar een bekende ex-inwoner: Hugo Claus, Omer Wattez, Valerius De 
Saedeleer … 
De wandelingen kan je gratis downloaden via www.maarkedal.be/toerisme/
wandelen/wandelroutes of gratis afhalen aan de onthaalbalie van het  
Administratief Centrum.

Een frisse neus halen in het bos
Niets aangenamer dan wandelen in het bos. In Maarkedal zijn er, voornamelijk 
gelegen aan de grenzen met onze buurgemeentes, verschillende bossen die  
zeker een bezoekje waard zijn. Iedereen kent natuurlijk het Muziekbos. Ook de 
vuursalamander- en eikelmuisroute in natuurgebied het Burreken zijn zeer geliefd, 
maar Maarkedal heeft zoveel meer in petto.

 ▷ De te volgen knooppunten voor de recent uitgestippelde boswandelingen vind 
je via www.maarkedal.be/toerisme/wandelen/wandelroutes/wandelen-het-bos. 

Veilig wandelen in coronatijd 
 ▷ Blijf steeds de veiligheidsmaatregelen volgen en ga niet massaal naar dezelfde 

plaatsen. 
 ▷ Het is nog steeds verplicht een mondmasker bij te hebben in onze gemeente.
 ▷ Volg ook de geldende verkeers- en parkeerregels.  

www.maarkedal.be/toerisme/wandelen, #maarkedalmoetjebeleven

Wandelen in Maarkedal

© Peter Demulder, Steven De Sloover, Alex Janssens en Sven Wollaert
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In 2019 werd het Cultuurnetwerk, de opvolger van de gemeentelijke cultuurraad, opgericht. Op basis van 
voorstellen uit het Open Cultuurplatform werd inmiddels een databank cultuur opgericht. Met deze 
databank wil het Cultuurnetwerk Maarkedalse kunstenaars een forum geven. Zo kunnen bijvoorbeeld 
verenigingen of geïnteresseerde inwoners kunstenaars uit de databank aanspreken voor de organisatie van 
een optreden, evenement of tentoonstelling. Intussen schreven reeds 35 kunstenaars, elk met hun eigen 
specialiteit, zich in op de databank. 
Ben je zelf kunstenaar en wil je ook in de databank opgenomen worden? 

www.maarkedal.be/vrije-tijd/cultuur/databank-cultuur
#maarkedalmoetjebeleven #cultuurinmaarkedal

Databank cultuur 

1 2

3 4

5 6 7

1. Kim De Bruyker, 2. Hanne Keirse, 3. Lucrèce De Smet, 4. Thomas Huyghe, 
5. Michel Van Bockstal, 6. Sylvie Orins, 7. Karel Thienpont
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Buurtfeest in 2021? Wij leggen bij! 
Buurtinitiatieven kunnen een 
feestcheque aanvragen voor de 
organisatie van een feest. Op die 
manier wil het gemeentebestuur 
initiatieven die de sociale 
contacten positief beïnvloeden, 
een duwtje in de rug geven. Ook 
voor 2021 kan de feestcheque 
aangevraagd worden. Uiteraard 
kunnen de buurtfeesten enkel 
doorgaan als de veiligheidsmaat-
regelen dit toelaten. 

Hoe aanvragen? 
Via het aanvraagformulier op de 
website of bij de dienst Vrije Tijd. 
De aanvragen voor 2021 moeten 

uiterlijk op 31 maart 2021 
ingediend worden. 

Wat gebeurt er daarna? 
Als uit de aanvraag blijkt dat het 
buurtfeest voldoet aan alle 
voorwaarden, wordt de feest- 
cheque uiterlijk 1 juni 2021 
principieel goedgekeurd. De 
uitbetaling gebeurt na afloop van 
het buurtfeest en na het indienen 
van een bewijsdossiertje. De 
feestcheque bedraagt in principe 
75 euro. Mochten er echter te veel 
aanvragen ingediend worden voor 
het voorziene budget, worden de 
bedragen evenredig verminderd. 

Omgekeerd kunnen, wanneer het 
budget niet opgebruikt wordt 
door de aanvragen bij de indien-
datum, latere aanvragen nog in 
aanmerking komen voor een 
feestcheque. Hierbij geldt dan het 
principe ‘first in, first out’, tot 
uitputting van het budget. 
Het volledige reglement, de 
voorwaarden en het aanvraag- 
formulier vind je op de website. 

Maarkedal zoekt
sportkampioenen
Het was sportief een speciaal jaar 
met minder wedstrijdmogelijkheden 
en kampioenschappen. Niettemin wil 
het gemeentebestuur zijn sport- 
kampioenen in de bloemetjes zetten. 
Als de coronamaatregelen het 
toelaten worden alle voorgedragen 
kampioenen ontvangen en gehuldigd 
op vrijdagavond 26 februari 2021. 
Zoniet zullen we een alternatieve 
kampioenenviering uitwerken. 
Kandidaturen kunnen tot 8 januari 
2021 ingediend worden via het 
aanvraagformulier op onze website : 
www.maarkedal.be/vrije-tijd/sport/
kampioenenhulde.

Wie komt in aanmerking? 
Maarkedalse sporters of sportclubs 
die in 2020 één van volgende titels 
behaalden:

 ▷ clubkampioen 
 ▷ promotie naar hogere afdeling 
 ▷ gewestelijk kampioen 
 ▷ provinciaal kampioen 
 ▷ podiumplaats op nationaal 

kampioenschap 
 ▷ toptienplaats op Europees of 

internationaal kampioenschap

www.maarkedal.be/vrije-tijd/
subsidies/feestcheque-voor-buurt-
feesten, 055 33 46 52,  
vrijetijd@maarkedal.be

Ivan Adriaenssens gaf de kapel van zijn buurman een nieuwe 
invulling, hierbij geïnspireerd door Valerius De Saedeleer. 
Het resultaat is te bewonderen langs de Goudberg. 

Het Cultuurnetwerk Maarkedal plant binnenkort een project 
waarbij meerdere kapelletjes op kunstzinnige wijze onder handen 
worden genomen. Iets om naar uit te kijken! 
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BIBLIOTHEEK

De kerstvakantie komt eraan en 
we zijn met z’n allen genood-
zaakt om meer thuis te blijven. 
Eigenlijk is dit het ideale moment 
om gezelschapsspelletjes te 
spelen, de lekkerste taarten te 
bakken en zelfgemaakte kerstge-
schenken te ontwerpen. Of haal 
je naaimachine van onder het 
stof, richt je woonkamer opnieuw 
in of lees eindelijk, bij een warme 
kop chocomelk, dat ene boek dat 
je al zo lang geleden aangeraden 
werd. 

Wist je dat de bibliotheek voor al 
deze activiteiten een ruim aanbod 
in huis heeft? Kom eens een kijkje 
nemen naar de kookboeken, 
naaitijdschriften, knutselboeken, 
interieurboeken, spelletjes, 
luisterboeken en andere boeiende 
materialen. We zijn zeker dat je 
naar huis gaat met inspiratie om 
het voltallige gezin bezig te 
houden!

De bibliotheek blijft nog steeds 
open, maar we vragen om 
rekening te houden met volgende 
afspraken:

 ▷ Hou 1,5 meter afstand en 
draag een mondmasker.

 ▷ Hou je bezoek zo kort 
mogelijk.

 ▷ Ben je ziek of vertoon je 
symptomen van corona? 
Geef ons een seintje en wij 
verlengen je boeken.

 ▷ Neem op voorhand al een 
kijkje in de catalogus. Iets 
gevonden? Reserveer het, wij 
zorgen ervoor dat het 
klaarligt.

 ▷ De ingeleverde boeken leg je 
in de boxen aan de ingang; 
ze blijven eerst drie dagen in 
quarantaine en verdwijnen 
dan pas van je kaart.

 ▷ De stoelen en zeteltjes 
kunnen niet gebruikt 
worden.

We doen er alles aan om een 
bibliotheekbezoek veilig te laten 
verlopen, bedankt voor jullie 
medewerking! 

Wist je dat je je baby al kan 
voorlezen vanaf de geboorte? 
Voorlezen heeft niet alleen 
positieve effecten op de leesvaar-
digheid van kinderen, maar ook 
op de sociaal-emotionele 
ontwikkeling. Op jonge leeftijd in 
contact komen met boekjes, 
versterkt het leesplezier op latere 
leeftijd. 

De bibliotheek besloot daarom 
om iets extra te doen voor de 
allerjongsten tijdens de Voorlees-
week van 21 tot 29 november. Met 
subsidies van Huis van het Kind 
schonken we elke onthaalouder 
in Maarkedal een houten koffer 
met verschillende karton-, 

knisper-, prenten- en liedjes- 
boeken om de kinderen reeds 
vanaf jonge leeftijd kennis te 
laten maken met (voor)leesplezier. 
Bij de koffer zaten ook leuke 
handpoppen om de verhalen tot 
leven te brengen. De naschoolse 
opvang O.Ma kreeg eveneens een 
aangepast boekenpakket en 
handige opbergkoffer. De koffers 
werden met veel enthousiasme 
ontvangen.

Wil je zelf graag voorlezen aan je 
baby of peuter? In de bibliotheek 
vind je tips en boekjes op maat 
van je (klein)kind. 

Veilig naar de bibliotheek

Voorleesweek 2020:
de bibliotheek schenkt boekenkoffers aan onthaalouders

Wie liever niet tijdens de 
openingsuren langskomt, kan 
een afspraak maken voor het 
afhaalpunt.

 www.maarkedal.be/afspraken  
055 33 46 47
bibliotheek@maarkedal.be
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ONDERWIJS

Techniekacademie voor tieners

Terugblik Week van het Bos

Zit je in het vijde of zesde leerjaar? Ben je graag creatief 
bezig? Schrijf je dan in voor de Tiener Techniekacademie. 
In groep maak je tijdens twaalf workshops onder begelei-
ding van twee techniekcoaches zes technische projecten: 
je maakt een memohouder, een flatgebouw met windturbine, 
een deurmatalarm, een periscoop, je programmeert met 
LEGO een zelfrijdend wagentje, je maakt je eigen badzout, 
haargel, bruisballen … én je mag op bedrijfsbezoek. 
De reeks start op woensdag 20 januari 2021, tenzij de 
coronamaatregelen dit zouden verhinderen.   

Inschrijven kan vanaf zaterdag 5 december via  
www.techniekacademie-maarkedal.be. 
Er is plaats voor maximum twintig kinderen. De workshops 
gaan telkens door op woensdagnamiddag van 13.30 tot 
15.30 uur in het voormalig OCMW-gebouw, Etikhovestraat 1.  
Kostprijs: je betaalt 50 euro voor de hele reeks (45 euro 
voor een tweede kind uit eenzelfde gezin).  
Aan het eind van de reeks wordt een fiscaal attest 
kinderopvang bezorgd.

De kleuters van gemeentelijke basisschool De Kleine Reus 
namen deel aan de wedstrijd ‘Ravotland’ van de Week van 
het Bos. Ze brachten de opdrachten van Meneer de Uil uit 
Fabeltjesland tot een goed einde. Ze knutselden met 
blaadjes en takken, maakten in de klas een notentaart voor 
de gezusters Hamster en bouwden in het Muziekbos een 
kamp voor de gebroeders Bever. Met zelfgemaakte 
instrumenten speelden ze als een echt orkest voor Truus 

de Mier. Met hun inzending bij Week van het Bos wonnen 
ze het boek ‘Ravotten in het dierenbos’. 

Tijdens de Week van het Bos zorgde het gemeentebestuur 
voor gegidste boswandelingen voor alle klassen van de 
Maarkedalse scholen. 



22 ▷ Nieuws uit Maarkedal 

MENSEN VAN BIJ ONS

Milo Basiel Gosseye, zoon van Maxim 

Gosseye en Leen Hubeau   

 Geboorten

Robbe Balcaen en Evelien De Clercq

Charlie Capiau en Celeste Bauters

Christophe Detandt en Steffi De Clercq

Katrien Thoré en Lesley Jourquin

Wim Verstraete en Annelies Decock

 Huwelijken

Ontvangsten

Aelvoet Dirk André Emanuel

Blommaert Roger Valère Gustaaf

Debruyn Elisa

De Clercq Gérard Emmanuel Maurice

De Coster Aline Flora Emilie Ghislaine

Demeulenaere Esthère Marie

Den Haerynck Denise Andrea Astrid

Detandt Esther

De Temmerman Liban Jozef

Fouquet Marie Christine

Miclotte Ronald Cyr Walter

Nimmegeers Maria Leona

Pot Diane Irène Octavie

Rogge Rosine Marie

Rubbens Marie Joëlla

Schiettecatte Robert Victor Remi Valérie

Sentrie Christiane Maria Clara

Sleeuwaert Oscar Roger

Vanaert Maria Alfonsina

Vander Beken Ivette Virginie Irma

Van de Weghe Kathleen Julia Marie

Vanmoerbeke Inge Greta Renata

Verheuen Gilbert Joseph

Wittebroodt Paul Marcel

 Overlijdens

GOUDEN BRUILOFT

GOUDEN BRUILOFT

Rosane Vanhoolandt & José Aelvoet

Daniël Onyn & Isabelle Lobin
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Nieuw in het 
wijkcommissariaatMet pensioen

Vanaf 1 november mag de begeleid-
ster van de schoolbus, Christine 
Verbruggen, genieten van een 
welverdiend pensioen.
Door corona konden we dit niet vieren 
met de leerlingen, maar we wilden dit 
niet zomaar laten voorbijgaan. Het 
werd een onverwachts huisbezoek.
Christine werd niet alleen in de 
bloemetjes gezet met geschenken; ze 
kreeg ook ontzettend veel knutsel-
werkjes.
We wensen jou het allerbeste en een 
grote DANK JE WEL voor jouw 
jarenlange inzet, Christine!

Yves Mangelinckx, 
Buurtcoördinator wijkantennes 
Maarkedal - Horebeke - Zwalm.

Eerste inspecteur Johan Van Den 
Berge ging op 1 oktober met 
pensioen. Hij was sinds 1 april 2008 
een vast gezicht als politieman in onze 
gemeente. We wensen hem een fijn 
pensioen! 

Bedankt voor de tekeningen

Jarenlang zorgde Carlo Cierkens voor passende 
illustraties in het ‘Gulden boek’ van de 
gemeente. Zo werd elke ontvangst of huldiging 
in het Administratief Centrum vereeuwigd met 
een persoonlijke en fijne tekening of 
schilderijtje. Na een engagement van vele jaren 
zet Carlo een punt achter deze vele tekeningen. 
Dank je wel Carlo voor het vele tekenwerk! Het 
gemeentebestuur nodigt je van zodra het kan uit 
naar het Adminstratief Centrum. Maak je voor 
deze ontvangst dan nog een laatste tekening? 
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Boerenpraatje

IN MAARKEDAL 

Grond is niet onuitputtelijk. Reeds in de vroege 
middeleeuwen pasten landbouwers het drieslag-
stelsel toe. Op hun stuk grond verbouwde men het 
ene jaar wintergranen (tarwe of rogge), het jaar erna 
zomergranen (gerst of haver) en het derde jaar lag 
het braak. Dit was belangrijk om de bodemvrucht-
baarheid en bodemstructuur te verbeteren.
Heden ten dage is de noodzaak hiervan gebleven, 
maar de werkwijze is een beetje aangepast. Na de 
teelten is het belangrijk om een groenbemester in te 
zaaien. Deze zal niet geoogst worden, maar na een 
bepaalde tijd worden ingeploegd. De plantenresten 
van de groenbemester worden ondergronds 
opgegeten door talloze kleine bodemdiertjes. Hierbij 
komen allerlei voedingsstoffen vrij die de grond 
verbeteren.

Groenbemesters dragen op verschillende manieren 
bij aan een gezondere grond. Het voorkomt dat 
nuttige stoffen zoals mineralen wegspoelen. Ook de 
erosie wordt beperkt en het terrein zal minder 
uitspoelen.

Ook voegen deze gewassen organische stof toe aan 
de bodem, wat bijdraagt aan de bodemkwaliteit. 
Organische stof zorgt voor verbetering van de 
bodemstructuur. Hoe meer ervan in de grond, hoe 
luchtiger de grond zal zijn voor de teelt van  
toekomstige gewassen.

Groenbemesters kunnen eveneens stikstof toe- 
voegen aan de grond. Deze nemen stikstof op uit de 
lucht, en zetten deze om in grondgebonden stikstof, 
wat nateelten nodig hebben om goed te kunnen 
groeien.

Bij ons in Maarkedal worden vooral volgende 
soorten gezaaid:

Phacelia
 ▷ violetblauwe bloemen die rijk bloeien
 ▷ ideaal voor bijen en hommels
 ▷ zeer snelle groei, dus onkruidonderdrukkend
 ▷ zorgt voor goede beluchting
 ▷ geeft veel organische stof in de grond
 ▷ kan al na drie maand in de grond ingewerkt 

worden, bij voorkeur in het najaar

Gele mosterd
 ▷ gele bloemen die veel bijen aantrekken
 ▷ vorstgevoelig, dus kan makkelijk ondergeploegd 

worden
 ▷ penwortel, die de grond vrij diep doorwortelt 

Bladrammenas
 ▷ bloemen lichtviolet
 ▷ snelle groei dus goede bodembedekking en 

weinig kans op onkruid
 ▷ uitstekend lokgewas voor het bestrijden van 

aaltjes 

Graszaad
 ▷ verrijkt bodem snel met organische stof
 ▷ wortelt diep, dus aan te raden op erosie- 

gevoelige grond

Zonnebloemen
 ▷ levert enorm veel organische stof
 ▷ stimuleert de biodiversiteit in het akkerland-

schap 
 ▷ ideaal voor insecten, zoals bijen en hommels 

Landbouwers kunnen een premie krijgen voor het zaaien van groenbemesters. 
Maak een afspraak via www.maarkedal.be/afspraken of contacteer 055 39 77 18.
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VERENIGINGEN AAN HET WOORD

In 2021 hopen we weer voluit te 
kunnen doen waar Ferm (vroeger 
KVLV) voor staat: mensen samen 
brengen! 
En daar willen we jou graag bij!
Ons programma voor volgend 
werkjaar werd opgesteld. We 
hebben voor jou iets nieuw, iets 
lekker, iets leerrijk, iets creatief en 
iets sportief! 
Benieuwd? Het volledige  
programma vind je op de website  
www.fermetikhove.weebly.com of 
volg ons op Facebook.
Ferm staat open voor alle vrouwen 
uit Maarkedal. 
Voor nieuwe leden geeft Ferm 
Etikhove dit jaar een éénmalige 
korting van 5 euro en zo betaal je 
nu slechts 10 euro lidgeld.
Ontvang je graag een kennis- 
makingspakket? Neem dan gerust 
contact op: 

 ▷ Lieve Van Nieuwenhuyze 
lievevn@telenet.be  
055 30 09 82 

 ▷ Martine Van Coppenolle 
martine_vc@hotmail.com  
055 21 69 73 

Kom bloed geven
Vrijdag 18 en maandag 28 december 
van 17 tot 20 uur. Parochiezaal 
Etikhove, Nederholbeekstraat 28.
Let op: enkel na afspraak via  
0800 777 00 of www.rodekruis.be.

 
 
Word vrijwilliger 
Rode Kruis Maarkedal zoekt 
vrijwilligers voor het  
Brugfigurenproject, maar 
ook hulpdienstvrijwilligers en 
vrijwilligers voor de zorgbibliotheek. 

Ruitegem is een straat in Nukerke 
die de Pontstraat verbindt met de 
Mellinkstraat en vanwaar we een 
prachtig zicht hebben op de vallei 
van de Meulebeek. De naam 
Ruitegem komt al voor in het oude 
manuscript “Veil Rentier  
d’Audenarde” uit 1275 dat bewaard wordt in de 
Koninklijke Bibliotheek te Brussel. Sommigen 
denken wellicht dat de naam zou verwijzen naar 
het kruid ‘wijnruit’ (Ruta), een halfheester die ruim 
1 meter hoog wordt en bloeit in de maanden juli en 
augustus. Een plaats dus waar veel wijnruit bloeit.  

Annelot Vlieghe krijgt als 
studente de kans om een aantal 
maanden in het buitenland door 
te brengen. Zij koos ervoor om 
zes maand naar het dorpje San 
Ildefonso Ixtahuacan in  
Guatemala te trekken. Ze zal zich 
daar inzetten voor de organisatie 
Afopadi, die vooral bezig is met 
het geven van vormingen aan de 
plaatselijke bevolking. Annelot 
zal als vrijwillger bij Afopadi een 
project voor de bevolking 
opstarten dat ook na haar vertrek 
verdergezet wordt.   
Annelot is het nichtje van Eric 
Gruloos, die in Kerkem opgroeide 

en missionaris is in Guatemala. 
Het gemeentebestuur geeft dit 
project een financieel duwtje in 
de rug en wenst Annelot veel 
succes. 

De vermaarde toponymist, Luc Van 
Durme, heeft een totaal andere 
verklaring. Ruitegem komt reeds 
in de vroege middeleeuwen voor 
(6de-7de eeuw). Plaatsnamen die 
eindigen op ‘gem’ zoals bijvoor-
beeld Elsegem zijn van Germaanse 

oorsprong en verwijzen naar ‘de woonplaats van’. 
Ruitegem - Rutingahaim, de woonplaats van de 
lieden van ‘Ruto’. Deze Germaanse naam is nergens 
teruggevonden maar we denken aan de populaire 
voornaam Hrotho. De H viel later weg, vocaal 
veranderde de o naar ui.

Het verhaal achter de straatnaam

Maarkedal steunt project Afopadi in Guatemala

RUITEGEM

www.rodekruis.be/afdeling/maarkedal/wat-kan-jij-doen/word-vrijwilliger



#maarkedalmoetjebeleven

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

@autempsdavant

@vanden_berghe_olivia

@eddydecordier.fotografie

@lottedegeyter @petiteherboriste @wandel.plezier

@_patrickleclercq_ @animal_and_wildlife

@leen.bourdeaudhui



NUTTIGE INFO

27Nieuws uit Maarkedal ◁

ADMINISTRATIEF CENTRUM

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

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

Gesloten op vrijdag 25 december en vrijdag 1 januari.

BIBLIOTHEEK

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

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

Gesloten op vrijdag 25 en zaterdag 26 december  
en op vrijdag 1 januari. 

OCMW

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

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

Gesloten op vrijdag 25 december en vrijdag 1 januari. 

RECYCLAGEPARK

Stationsberg 

 ӹ PARTICULIEREN
 ӽ enkel na afspraak
 ӽ woensdag 12.30 tot 17 uur
 ӽ vrijdag: 12.30 tot 17 uur
 ӽ zaterdag 9 tot 12 uur en 13 tot 16 uur

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

Gesloten van vrijdag 25 december tot en met  
zaterdag 2 januari. 

POLITIE

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

 ӽ enkel na afspraak

Afspraken maken? 
www.politie.be/5426/contact/commissariaten
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 33A, 055 45 64 63

 ӹ 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

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

Gesloten van donderdag 24 december tot en met 
zaterdag 2 januari. 



Wie herinnert zich…
Op de laatste pagina van dit magazine keren we terug in de 
tijd. Dit keer laten we ons inspireren door nieuwjaarswensen 
uit vervlogen tijden. Je vindt deze en nog meer  
nieuwjaarskaarten en -brieven terug op de Facebookpagina 
van Gemeente Maarkedal. Het lezen waard ...

Met dank aan Liesbet Aelvoet.

Nieuwjaarswensen van Martha Opreel aan Jozef Provost, 1919, Kerkem. 

Nieuwjaarsgroeten van de scouts van Etikhove in het jaar 1967.


