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Nuttige info

… de politieke organisatie van het
gemeentebestuur en het OCMW wijzigt
met ingang van 1 januari 2019?
Vanaf 2019 regelt het decreet lokaal bestuur de organisatie van
gemeenten, OCMW’s en hun samenwerkingsverbanden. Een overzicht
van de belangrijkste wijzigingen vind je op pagina 25.

… je op 1 januari verwacht wordt op
het Etikhoveplein met je fluitglas in de
hand?
We kunnen het niet genoeg vermelden ...

… je door met driekoningen een kaars
buiten te zetten of een licht te doen
branden de ‘zotten’ uitnodigt om een
glas te komen drinken?
Ken je de traditie nog niet? Hoog tijd om je erin te verdiepen! Op
pagina’s 10 en 11 lees je er alles over!

Blijf op de hoogte van alle
nieuwtjes in Maarkedal!
Facebook
www.facebook.com/maarkedal
Twitter
@gemMaarkedal
#maarkedal
Instagram
#maarkedalmoetjebeleven
#maarkedal
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Wij zijn er klaar voor
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e teerling is geworpen. De kiezer heeft gesproken. En wij zijn
klaar om er nog eens zes jaar in te vliegen. Gesterkt door het
resultaat en meer dan ooit gemotiveerd om onze prachtige
gemeente nog mooier, efficiënter en warmer te maken.
Aan ideëen geen gebrek. De volgende weken wordt vergaderd, geschoven en gerekend tot een mooi ontwerp van meerjarenplan op tafel ligt
met de projecten die we de volgende zes jaar in onze gemeente
gerealiseerd willen zien. En dat plan zal opnieuw ambiteus maar
doordacht zijn; vernieuwend waar het mag en moet, maar behoudend
wat waardevol is.
Dat behouden slaat ook, en vooral, op onze mooie tradities. Zeker die
traditie die weer voor de deur staat en die ons uniek maakt. Het
eeuwenoude gebruik dat overal in de streek - maar niet in Maarkedal
- ten onder is gegaan, met name dat van ‘koning lopen’, van ‘Dertienavond’ en van ‘Zotte Maandag’. Die traditie met zijn geheel eigen
jargon van ‘muilen’, ‘lopen’ en ‘opendoenders’. Een warm feest van
samenhorigheid en positivisme, dat maar kan blijven bestaan omdat
wij dat willen. Op pagina 10 en 11 vinden jullie alle praktische info.
Aan de nieuwkomers in onze gemeente zeker ook een
warme oproep om eens deel te nemen aan ons ‘koning
lopen’. Want je kan pas echt met recht en rede
zeggen dat je van Maarkedal bent als je ten
minste één keer koning hebt gelopen. En
geloof mij, ‘t zal niet bij die ene keer
blijven.
Een andere mooie traditie is die van de
nieuwjaarsreceptie. Elke jaar klinken wij op 1 januari
met muzikale begeleiding van Koninklijke Fanfare De
Bijenkorf onder Maarkedallers op het nieuwe jaar. En dit
jaar is er goed en slecht nieuws. De Humble Ego’s
komen terug, maar helaas zal dat voor de laatste
keer zijn. Onze meest aimabele bekende inwoners
verlaten Maarkedal en gaan ergens anders
trachten even gelukkig te zijn. Wij betwijfelen of
dat zal lukken ... We wensen hen het allerbeste en
bedanken hen voor het pimpen van onze
nieuwjaarsrecepties!
Geniet van het eindejaar en de feestdagen en tot
op 1 januari!

Geniet van
het eindejaar en
de feestdagen en
tot op 1 januari!

Met enthousiaste groeten,
Joris Nachtergaele // Burgemeester
COLOFON
Publiek is een uitgave van het gemeentebestuur Maarkedal ▷ 26ste jaargang, december
2018 ▷ Druk: De Riemaecker Printing ▷ Ontwerp: REVISTA, www.revista-media.be
▷ Verantwoordelijke uitgever: College van burgemeester en schepenen
▷Info: dienst Communicatie ▷ Nederholbeekstraat 1, 9680 Maarkedal ▷ tel 055 33 46 42
▷ communicatie@maarkedal.be
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Technische Dienst klaar voor de winter

Zout strooien:
7 vragen en antwoorden
De vrachtwagens staan klaar, de afspraken zijn gemaakt en er is een
eerste voorraad strooizout ingeslagen. Onze Technische Dienst is
klaar om de wegen de komende maanden ijsvrij te houden.
Frank Maes, verantwoordelijk voor de werken die het gemeentebestuur
in eigen beheer uitvoert, geeft tekst en uitleg.

1. Hoeveel strooiwagens staan er
klaar?
‘Maarkedal is opgedeeld in zes
sectoren, in elke sector rijdt er
een strooiwagen. Bij elke strooibeurt zijn er dus zes wagens op
de baan, bestuurd door één medewerker van het gemeentebestuur,
met ons eigen materieel, en vijf
loonwerkers op wie we een
beroep doen. Iedereen heeft dus

zou het nieuwe wegdek te veel
beschadigen.’
2. Wie beslist of de gemeentelijke strooidienst uitrijdt?
‘Bij mogelijke nachtvorst houden
we het weerbericht in het oog en
proberen we preventief te
werken. In acht op de tien
gevallen kunnen we ’s avonds al
de beslissing nemen om ’s nachts

Met de voorlopige zoutvoorraad kan
al drie keer worden uitgereden.

Frank Maes en Bram Van den Abeele
bij de verreiker waarmee de
strooiwagens worden geladen
4
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zijn eigen route. Door de werken
aan de N457 zullen sommige
routes een beetje worden
aangepast. Voor alle duidelijkheid: de Technische Dienst strooit
alleen op gemeentelijke wegen.
Op gewestwegen – de N60, de
N457 en de N454 – is het Agentschap Wegen en Verkeer verantwoordelijk. Al ben ik vrij zeker dat
ze op de nieuwe stroken van de
N457 nog niet zullen strooien, dat

te strooien. Er zijn natuurlijk
altijd twijfelgevallen. Dan zijn de
schepen van Openbare Werken en
Viktor, de verantwoordelijke
Publieke Ruimte en Patrimonium,
stand-by. Zij gaan ’s nachts de
baan op om te zien hoe de
toestand is. Vroeger deed ik dat
ook zelf, maar ik ben intussen
verhuisd naar Zwalm. We overleggen altijd alvorens we beslissen.
Soms is het Fingerspitzengefühl:

het temperatuurverschil tussen
bijvoorbeeld de Koekamerstraat
en de Nederholbeekstraat kan 2,5
graden bedragen.’
3. Laten jullie ook preventief
zout achter?
‘Op enkele moeilijk bereikbare
plaatsen leggen we telkens 100
kilo zout. Dat doen we bijvoorbeeld aan het kruispunt Tiegstraat/Zonneveldstraat, de
Spichtenberg, kruispunt Burreken/Breeweg, de Zakstraat …
Mocht de strooiploeg niet ter
plaatse geraken, kunnen de
mensen zelf de ergste nood
lenigen – we rekenen daarvoor op
hun burgerzin. We voorzien ook
zout aan de carport van de politie
en aan de scholen, om de
speelplaatsen ijsvrij te houden.’
4. Is er een ideaal uur om ’s
nachts te strooien?
‘Indien mogelijk beginnen we
rond drie uur ’s nachts. Het duurt
een kleine vier uur om heel
Maarkedal te bedienen, dus zijn
we weer weg als de ochtendspits

Nieuws uit Maarkedal ◁
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Maarkedal in sectoren
‘Maarkedal is opgedeeld in zes sectoren, in elke
sector rijdt er een strooiwagen. Bij elke strooibeurt
zijn er dus zes wagens op de baan, bestuurd door
één medewerker van het gemeentebestuur, met ons
eigen materieel, en vijf loonwerkers op wie we een
beroep doen. Iedereen heeft dus zijn eigen route.’

begint en er auto’s over beginnen
te rijden. Dan werkt het zout ook
best in. Vroeger strooien heeft
meestal geen zin. Tegen de tijd
dat het moet inwerken, is het
merendeel in de goot gereden of
weggewaaid. Er wordt telkens
goed afgewogen of het echt
verantwoord is om te strooien,
want er zijn ook nadelen aan
verbonden: de kostprijs, het
milieu …’

6. Hoe belastend is strooien voor
de omgeving?
‘Eigenlijk heeft zout strooien heel
wat nadelen, daarom ook dat we
alleen uitrijden als het echt moet.
Zout maakt planten en begroeiing
kapot. We werken daarom met
speciale strooischijven die
kunnen worden aangepast aan de
wegbreedte. Op die manier komt
er zo weinig mogelijk naast de

weg terecht. Het zout tast ook de
weg zelf aan – veel putten en
oneffenheden in het wegdek
worden zo veroorzaakt.’
7. Is strooizout eetbaar?
‘Nee! Het is onbewerkt zout dat
niet geschikt is voor menselijke
consumptie. Dat werkt even goed
als keukenzout, maar is een stuk
goedkoper.’

5. Hoeveel kost één strooibeurt
in heel Maarkedal?
‘Eén keer uitrijden met de zes
strooiwagens kost ongeveer 4.000
euro: 20 ton zout aan 65 euro per
ton, ons materieel, brandstof, vijf
loonwerkers die voor ons
uitrijden …’

Strooien in cijfers

4.000 euro kost één keer strooien in heel Maarkedal
65 euro is de prijs van een ton strooizout
20 ton dooizout wordt er per keer uitgestrooid
12 keer werd er vorige winter uitgereden
6 strooiwagens rijden tegelijk rond
4 uur duurt het om in heel Maarkedal te strooien
3 uur ’s nachts is het beste moment om uit te rijden
6
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Dienst Omgeving en Wonen | 055 33 46 44 | omgeving@maarkedal.be

Nog op zoek naar een origineel geschenk voor de feestdagen?

Minder betalen voor je energie
Wil je besparen op je energiefactuur en tegelijkertijd je steentje bijdragen aan een
beter klimaat? Doe mee aan de groepsaankoop voor groene stroom en aardgas
van de provincie Oost-Vlaanderen. Gratis en volledig vrijblijvend inschrijven kan
tot 5 februari op www.samengaanwegroener.be. Na de veiling krijg je een
persoonlijk aanbod, berekend op je opgegeven verbruik. Wie beslist over te
stappen, kan het aanbod accepteren tot 30 april.
www.samengaanwegroener.be,gratis infolijn 0800 76 101

Schenk een M-Bon!
Je koopt de geschenkbon bij de dienst Burgerzaken, in de
bibliotheek of bij Louis Delhaize en je uitverkorene ruilt
hem in bij één van de deelnemende winkels. De lijst van
deelnemende handelaars vind je op www.maarkedal.be/
m-bon en is verkrijgbaar bij de dienst Burgerzaken of in de
bibliotheek. Je herkent hen ook aan de sticker op hun
etalage!
Je kiest zelf welk bedrag je besteedt. Er zijn bonnen van 5,
10 en 25 euro, die al dan niet gecumuleerd gebruikt kunnen
worden.
Dienst Leven en Welzijn, 055 33 46 59, levenenwelzijn@maarkedal.be

Ouderenweek in woonzorgcentrum Ter Gauwen

Droogteschade?
Vraag tijdig je vergoeding aan!
De Vlaamse Regering heeft de
droogte in de lente en de
zomer van 2018 erkend als
landbouwramp voor alle
gemeenten van het Vlaams
grondgebied.
Om een vergoeding te bekomen voor de geleden schade
moet je als landbouwer voor 28
februari 2019 een tegemoetkomingsaanvraag indienen. Je
kan alleen een tegemoetkoming aanvragen indien de
schade door de gemeentelijke
schattingscommissie of een
onafhankelijk expert is
vastgesteld.
Het aanvraagformulier en alle
info vind je op
www.maarkedal.be.
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De ouderenweek, een jaarlijkse campagne, liep dit jaar van 19 tot en
met 25 november, met als thema ‘ouderen als actieve schakel voor de
buurt’. Dat lieten we ook in Woonzorgcentrum Ter Gauwen niet
ongemerkt voorbij gaan!
De bewoners konden deelnemen aan verschillende activiteiten en
festiviteiten in en rond het woonzorgcentrum. Een divers en goed
gevuld programma zorgde ervoor dat iedereen naar eigen mogelijkheden en interesses kon deelnemen. Er was werkelijk voor elk wat wils …

Neem deel aan de groepsaankoop
tanksaneringen
Stap je over op een andere energiebron? Of ben je aan het verbouwen
en stoot je tijdens de werken op een tank die niet in regel is met de
milieuwetgeving?
Solva, intergemeentelijke samenwerking voor streekontwikkeling in
Zuid-Oost-Vlaanderen, organiseert een collectieve sanering van buiten
gebruik gestelde stookolietanks. Ook Maarkedal neemt deel.
De bedoeling is dat we de stookolietanks gezamelijk saneren. Niet
alleen is het saneren van een tank goedkoper dan een eventuele
bodemsanering, we kunnen ook de prijs drukken door een grote groep
geïnteresseerden te verzamelen.
www.solva.tanksaneringen.be, 0800 111 24, solva@tanksaneringen.be

Nieuw!
Voor hulp bij het aanvragen van een
inkomensvervangende tegemoetkoming of een parkeerkaart bij de
Federale Overheidsdienst Sociale
Zekerheid kan je voortaan terecht bij
de medewerkers van de Sociale
Dienst. Je dient vooraf een afspraak
te maken.
Een inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) kan je toegekend
worden als je tussen 21 en 65 jaar
bent en je door je handicap niet of
veel minder kan gaan werken. Met
een parkeerkaart voor personen met
een handicap kan je op voorbehouden plaatsen parkeren.
Sociale Dienst, 055 33 46 67
socialedienst@ocmwmaarkedal.be

Nieuws uit Maarkedal ◁
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DRIEKONINGEN

Driekoningenfeesten 2018
Met Kerstmis en Nieuwjaar voor de deur, zijn ook de
Driekoningen alweer in aantocht! Iets waarnaar we
graag uitkijken, die bijzondere traditie van Driekoningen.
Uniek voor onze gemeente, vanzelfsprekend voor wie
ermee opgroeide, moeilijk uit te leggen aan wie het
fenomeen niet kent ...
De kinderen krijgen één dag om Driekoningen te vieren, de ‘grote
zotten’ liefst vier:
• Dertienavond in Maarke-Kerkem: zaterdag 5 januari
• Zotte aandag in Etikhove: maandag 7 januari
• Driekoningen in Schorisse: vrijdag 11 januari
• Driekoningen in Nukerke: zaterdag 12 januari
Net als de voorbije jaren biedt het gemeentebestuur tussen 19.30 en
22.30 uur in de verschillende deelgemeenten een drankje aan. Dit jaar
is dat in het Sprankelend Toeval voor Maarke-Kerkem, Plan B voor
Etikhove, Moeder Stiene voor Schorisse en ’t Stoofke voor Nukerke. Op
deze verzamelplaatsen krijg je ook de lijst met ‘open huizen’.

Voor de nieuwkomers onder ons even concreet ...
Hoe werkt het?
Je gaat verkleed naar het café, waar je naast een drankje ook een lijst
krijgt met ‘open huizen’. Dit zijn gastvrije Maarkedallers die ‘koningen’
willen ontvangen. Je herkent hen ook aan de brandende kaars of het
licht dat brandt aan de deur. Terwijl jou iets te drinken aangeboden
wordt, trachten de ‘opendoenders’ je te identificeren. Als je nieuw bent
kan dat dus wel even duren ... Hopelijk heb je een comfortabel masker
op! Voor je weer vertrekt maak je jezelf sowieso kenbaar.

10 ▷ Nieuws uit Maarkedal

Open huizen

Geen Driekoningen zonder gastvrije ‘opendoenders’!
Inwoners die tijdens de driekoningenfeesten voor
volwassenen graag ‘koningen’ ontvangen, kunnen dit
melden aan de dienst Vrije Tijd. De namen en
adressen komen op de lijst ‘open huizen’ die op de
avond zelf beschikbaar is in de vermelde cafés.
Dienst Vrije Tijd, 055 33 46 52, vrijetijd@maarkedal.be

Driekoningen voor kinderen:
Zotte Zaterdag op 5 januari
Uiteraard kunnen ook de kinderen (tot 14
jaar) in Maarkedal volgens aloude traditie
Driekoningen vieren, dit jaar op zaterdag 5
januari.
De kinderen verkleden zich en gaan van deur tot
deur zingen voor een snoepje of een centje. Wij
vragen de ouders om hun kinderen alleen op die dag
gemaskerd op straat te laten komen!

Driekoningenfuif
Om Zotte Zaterdag passend af te sluiten, is er de
Kids Disco Show, een megacoole driekoningenfuif.
Alle kinderen tot 14 jaar zijn welkom om van 16.30
tot 18 uur verkleed te komen feesten in GC het
Marca in Maarke-Kerkem. Het gemeentebestuur
trakteert niet alleen op een supertoffe show, maar
ook op koekjes en een drankje.
Inkom gratis en zonder inschrijving.

Nieuws uit Maarkedal ◁ 11

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

Nieuwjaarsreceptie
Traditioneel klinken we op 1 januari
samen met alle inwoners van Maarkedal
op het nieuwe jaar!
Vanaf 11.30 uur verwachten wij je op het
Etikhoveplein.

Omnisport
Lessenreeks voor 55-plus

Yoga
Met het nieuwe jaar voor de deur maakte je misschien
ook al enkele goede voornemens. Wat meer bewegen of
meer tijd maken voor ontspanning? Yoga is de ideale
combinatie van beide!
Yoga is de perfecte manier om te ontspannen, even weg
van de dagelijkse drukte. Aan de hand van eenvoudige
oefeningen focussen we op specifieke houdingen en
worden we ons bewust van het ritme van onze ademhaling. Er is geen ervaring vereist, iedereen is welkom!
Voorzie losse kledij en breng een dekentje of badhanddoek
mee.
PRAKTISCH
▷▷ polyvalente zaal van de Gemeentelijke Basisschool
De Kleine Reus, Maarkeweg 61
▷▷ vanaf 8 januari elke dinsdagavond van 20 tot 21 uur
(behalve tijdens de schoolvakanties)
▷▷ ook na de eerste les aansluiten is mogelijk
▷▷ kostprijs: 5 euro per les - aan het einde van de
lessenreeks wordt aan de hand van het aantal
deelgenomen lessen een factuur opgemaakt

12 ▷ Nieuws uit Maarkedal

Koninklijke Fanfare de Bijenkorf is weer
trouw op post met een feestelijk aperitiefconcert. Daarna geven de Humble Ego’s
– in hun geheel eigen stijl – weer het beste
van zichzelf. De Humble Ego’s lieten al

weten dat dit hun laatste nieuwjaarsoptreden in Maarkedal wordt. Niet te missen
dus …
Vergeet je fluitglas niet!
Al een goed voornemen voor 2019?
We zoeken enkele vrijwilligers om tijdens
de nieuwjaarsreceptie in te staan voor de
bediening.
Is dit iets voor jou? Neem contact op met
de dienst Vrije Tijd.

Ben je 55 of ouder? Heb je zin in
een wekelijks uurtje sport,
beweging en ontmoeting? Dan is
deze gevarieerde lessenreeks
ongetwijfeld iets voor jou! Er is
geen ervaring vereist.
Elke week wordt een andere sport
beoefend, begeleid door een
professionele lesgever. Op het
programma onder meer hockey,
volleybal, baseball, tennis,
voetbal, conditieparcours, new
games ...
Plezierig sporten staat centraal in
deze lessen, die open staan voor
alle 55-plussers van in en buiten
de gemeente.

Maarkedal zoekt sportkampioenen
Het gemeentebestuur organiseert de kampioenenhulde voor sportkampioenen.

PRAKTISCH
▷▷ sporthal ‘t Rosco
Leuzesesteenweg 241
9600 Ronse
▷▷ vanaf 8 januari elke dinsdagvoormiddag (behalve tijdens
de schoolvakanties), telkens
van 10 tot 11 uur
▷▷ ook aansluiten na de eerste
les is mogelijk na inschrijving
▷▷ inschrijven bij de dienst Vrije
Tijd
▷▷ kostprijs: 3 euro per les - aan
het einde van de lessenreeks
wordt aan de hand van het
aantal deelgenomen lessen
een factuur opgemaakt

Wie komt in aanmerking voor de kampioenenhulde?
Maarkedalse sporters of sportclubs die in 2018 één van volgende titels behaalden:
▷▷ clubkampioen
▷▷ promotie naar een hogere afdeling
▷▷ gewestelijk kampioen
▷▷ provinciaal kampioen
▷▷ podiumplaats op nationaal kampioenschap
▷▷ toptienplaats op Europees of internationaal kampioenschap
▷▷ deelname aan de Olympische (Winter)Spelen of de Paralympische
(Winter)Spelen
Ben jij kampioen?
De kandidaturen moeten uiterlijk 5 januari 2019 ingediend worden bij de dienst Vrije
Tijd. De aanvraagformulieren zijn te vinden op www.maarkedal.be.
Alle voorgedragen kampioenen worden ontvangen en gehuldigd op vrijdagavond
1 februari 2019!

Nieuws uit Maarkedal ◁ 13
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En ook tijdens de paas- en zomervakantie
bezorgen we jullie een onvergetelijke tijd!
Paasvakantie
▷▷ 8-12 april: speelpleinwerking
▷▷ 15-19 april: sport- en kleutersportkamp
Zomervakantie
▷▷ 1-5 juli: sport- en kleutersportkamp
▷▷ 8-12 juli: speelpleinwerking
▷▷ 15-19 juli: speelpleinwerking
▷▷ 5-9 augustus: speelpleinwerking
▷▷ 12-14 augustus: speelpleinwerking
▷▷ 19-23 augustus: speelpleinwerking
▷▷ 26-30 augustus: fietssportkamp, sport- en kleutersportkamp
De speelpleinwerking vindt plaats in de Vrije Basisschool Etikhove, Etikhoveplein 16.
De (kleuter)sportkampen vinden plaats in ’t Sportkot, Sompelplein 39 B te Oudenaarde.
Inschrijvingen
De inschrijvingen voor de paasvakantie starten op 6 februari, die voor de zomervakantie op 24 april.

Kleutersportkamp ‘circus Casper’

Sportkamp ‘verborgen helden’

Voor kinderen vanaf 3 jaar tot en met het
derde kleuterklasje.

Voor jongens en meisjes van het eerste tot
en met het zesde leerjaar.

Een leeuwentemmer zullen we niet worden,
maar we laten de kinderen wel kennismaken
met een clown en goochelaar. We gaan aan de
slag met allerlei circusmateriaal en er moet ook
een decor voor ons circus gemaakt worden.
Een heuse act is in de maak!

Doe allemaal je cape aan deze week, want we
kruipen in de huid van onze favoriete superheld.
We spelen het Nachtwachtspel en leven ons uit
op de 18 meter lange hindernissenbaan. We leren
heel wat turnkunsten en oefenen onze vaardigheden tijdens enkele kampspelen waar we elkaar
uit de handen van de tegenstanders moeten
redden.

PRAKTISCH
▷▷ van maandag 4 tot en met vrijdag 8 maart 2019
▷▷ elke dag van 9 tot 16 uur - gratis opvang van 8 tot 9 uur en van 16 tot 17 uur
▷▷ ’t Sportkot, Sompelplein 39 B te Oudenaarde
▷▷ inschrijvingen starten op 9 januari
online inschrijven via maarkedal.ticketgang.eu
alle info en deze link vind je op www.maarkedal.be
▷▷ kostprijs:
55 euro voor inwoners van Maarkedal (45 euro vanaf het tweede kind)
65 euro voor niet-inwoners van Maarkedal
Dienst Vrije Tijd, 055 33 46 52, vrijetijd@maarkedal.be
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MOET JE BELEVEN
Dienst Vrije Tijd | 055 33 46 52 | vrijetijd@maarkedal.be

ACTEURS
GEZOCHT IN
MAARKEDAL

Feestcheque voor buurtfeesten
Buurtinitiatieven kunnen een
feestcheque aanvragen voor de
organisatie van een buurtfeest. Zo
wil het gemeentebestuur
buurtinitiatieven, die de sociale
contacten in een buurt positief
beïnvloeden, stimuleren en een
duwtje in de rug geven.
Hoe aanvragen?
De aanvragen voor 2019 moeten
ingediend worden uiterlijk op 31
december 2018.

Gezocht: vrijwilligers die
deel willen uitmaken van
een uniek filmproject in
de Vlaamse Ardennen.
Is het je droom om eens te
schitteren op het witte doek? Of
wil je graag meewerken achter de
schermen van een professionele
langspeelfilm? Hou je dan alvast
klaar!

Adam & Eva
Veel willen we nu nog niet kwijt
over het verhaal. Wel geven we
graag mee dat de film, genaamd
‘Adam & Eva’, een charmante
volksfilm is waarvan drama,
romantiek en vooral humor de
belangrijkste ingrediënten zijn.
Wie schittert naast Bob De Moor
en Marijn Devalck op het witte
doek?
Uniek aan dit project is dat iedere
inwoner van Maarkedal de kans
krijgt om deze twee doorwinterde
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acteurs bij te staan. Als derde
hoofdrolspeler of als één van de
tientallen bijrollen en figuranten
in de film. Schrijf je vlug in voor
de audities en misschien word jij
wel onze derde hoofdrolspeler!
Audities
Ervaring is geen must, motivatie
des te meer!
En deze motivatie kan je alvast
meebrengen op het auditieweekend van 1, 2 of 3 februari 2019 in
het erfgoedhuis ‘De Ganck’,
Sint-Antoniusplein 10 te Moortsele.
Iedereen maakt kans! Aarzel niet
en stuur een gemotiveerde mail
met korte CV en één of liefst
meerdere foto’s van jezelf naar
evaenadam@telenet.be. Op onze
Facebookpagina ‘Adam en Eva’
kan je alvast een kijkje nemen
naar de beschikbare rollen!
Hobbykoks in Maarkedal?
Om de kosten van de productie te
drukken doen we heel graag

beroep op jullie kookkunsten voor
een minimale crew (4 tot 8
personen). Willen jullie onze
sterspelers graag verwennen met
jullie favoriete gerecht? Stuur ons
een mail. Alle onkosten worden
uiteraard vergoed.
Assistenten productieleiders
Van het zoeken naar de perfecte
filmlocatie tot het organiseren
van de langverwachte première;
de taak van het productieteam is
allerminst een saaie opdracht!
Kan je je tijdens 2019 enkele
dagen vrijmaken en help je graag
mee in een gedreven productieteam? Dan ontvangen we heel
graag je gemotiveerde mail.
Adam & Eva, een film van
Nicolaas Rahoens, gemaakt voor
en door het volk van de Vlaamse
Ardennen.
evaenadam@telenet.be
facebook.com/adamenevadefilm

Wat gebeurt er daarna met de
aanvraag?
Als uit de aanvraag blijkt dat het
buurtfeest voldoet aan alle
voorwaarden, wordt de feestcheque uiterlijk 1 juni principieel
goedgekeurd. De uitbetaling

gebeurt na afloop van het
buurtfeest en na indienen van
een bewijsdossiertje.
De feestcheque bedraagt in
principe 75 euro. Indien er te veel
aanvragen ingediend worden voor
het voorziene budget, worden de
bedragen procentueel en evenredig verminderd.
Omgekeerd kunnen, wanneer het
budget niet opgebruikt wordt
door de aanvragen bij de indiendatum, latere aanvragen nog in
aanmerking komen voor een
feestcheque. Hierbij geldt dan het
principe first in, first out, tot
uitputting van het budget.
het reglement en aanvraagformulier vind je op www.maarkedal.be/
vrije-tijd/subsidies

Financiële ondersteuning
van culturele en socioculturele verenigingen
Culturele en socio-culturele verenigingen kunnen tot uiterlijk 1
februari 2019 hun jaarlijks
subsidiedossier indienen. Het
subsidie- en erkenningsreglement en de aanvraagformulieren kan je vinden op www.
maarkedal.be. Verenigingen die
tot nu toe jaarlijks een subsidieaanvraag indienden, zullen
aangeschreven worden.
Verenigingen die nog niet
erkend zijn, maar die zich
afvragen of ze in aanmerking
komen voor subsidies, kunnen
contact opnemen met de dienst
Vrije Tijd.

Subsidie voor buitengewone projecten
Maarkedal stimuleert initiatief, vernieuwing en samenwerking door het ondersteunen van buitengewone projecten.
Met een projectsubsidie bieden we deze initiatieven extra
realisatiekansen.
Om in aanmerking te komen voor deze projectsubsidie
moet het project (hoofdzakelijk) plaatsvinden in Maarkedal of Maarkedal als onderwerp hebben. Onder
‘buitengewoon’ verstaan we projecten die - bij aanvraag
door een bestaande vereniging - de reguliere werking
van de vereniging overstijgen. Het moet gaan om
projecten die vernieuwend zijn, een meerwaarde
betekenen voor het gemeenschapsleven in onze
gemeente en open staan voor alle geïnteresseerden.
De projectsubsidie kan worden aangevraagd door
erkende, niet-erkende, feitelijke en tijdelijke verenigingen
en individuen, gevestigd in Maarkedal.
Hoe aanvragen?
Aanvragen voor projecten die georganiseerd worden of
van start gaan in 2019, moeten ingediend worden uiterlijk

op 31 december 2018.
Wat gebeurt er daarna met je aanvraag?
Ingediende aanvragen worden voorgelegd aan de
cultuurraad die bij de beoordeling van de projecten
rekening houdt met verschillende factoren, waaronder
kwaliteit, relevantie, meerwaarde, vernieuwing, samenwerking …
Het college van burgemeester en schepenen houdt bij
haar beslissing rekening met het advies van de cultuurraad, met het beschikbare krediet, het relatieve belang
van het project in verhouding tot de andere ingediende
aanvragen en de in de aanvraag meegedeelde financiële
raming. De aanvrager wordt uiterlijk op 1 februari 2019
op de hoogte gebracht van de principiële toekenning. De
uitbetaling gebeurt na afloop van het project en na
indienen van een bewijsdossier.
het reglement en aanvraagformulier vind je op
www.maarkedal.be/vrije-tijd/subsidies
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IN DE KIJKER

Op bezoek bij de Sociale Dienst van het OCMW

‘Wij dragen zorg voor wie
het moeilijk heeft’
In alle discretie verricht de Sociale Dienst van het OCMW
elke dag opnieuw mooi werk. Elk met hun eigen expertise
staat een ervaren trio klaar voor wie hulp nodig heeft.
Officieel moet de Sociale Dienst
ervoor zorgen dat ‘eenieder in de
mogelijkheid verkeert een leven
te leiden dat beantwoordt aan de
menselijke waardigheid’. Vrij
algemeen verwoord; veel
concreter zijn de verschillende
hulpmiddelen die de dienst kan
aanreiken: van budgetbegeleiding
en recht op maatschappelijke
integratie over de mindermobielencentrale tot verwarmings- en
mantelzorgtoelagen.
Daarvoor zorgt het trio Conny
Goeminne (53), Patsy Larno (47)
en Bart Vandenabeele (41). Conny
en Bart zijn anciens, Patsy kwam
er een goed jaar geleden bij.
Conny: ‘Je zou kunnen samenvatten dat het onze taak is zorg te
dragen voor onze inwoners,
vooral voor zij die het om één of
andere reden moeilijk hebben.’
Waar besteedt de Sociale Dienst de
meeste tijd aan?
Conny: ‘Budgetbeheer en
schuldbemiddeling en aanvragen
voor recht op maatschappelijke
integratie vormen een groot
aandeel in onze dagelijkse
werking. Dit is iets wat we alle
drie doen.
Momenteel hebben we zo’n 25
dossiers budgetbeheer. Vooral de
opstart van een budgetbeheer
kan intensief zijn. Als mensen bij
ons aankloppen, is het meestal
geen vijf voor twaalf, maar vijf na
twaalf. Pas als er met deurwaar-
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ders wordt gedreigd, ziet men in
dat men écht in de problemen zit.
Dan begint een heel proces van
onderhandelen met schuldeisers
en gesprekken met de hulpvrager
waarin we veel tijd en moeite
investeren.’
Patsy: ‘Ook onderzoeken of
iemand recht heeft op een
leefloon, is heel arbeidsintensief.
Er zijn heel wat wettelijke
bepalingen en we moeten de
procedures nauwgezet volgen.’
Bart: ‘De laatste jaren merken we
dat de aanvragen van recht op
maatschappelijke integratie
toenemen. We stellen ook een
groter verloop vast: mensen
komen hier hulp vragen, maar
verhuizen soms snel weer.’
Hebben jullie elk een specialiteit
binnen het team?
Bart: ‘Bij mij zijn dat asielzoekers,
een problematiek die natuurlijk
heel actueel is en die ik de
voorbije jaren ook fel heb zien
veranderen. Van financiële steun
naar materiële steun en nu naar
een systeem van resettlement
(een systeem waarbij erkende
vluchtelingen worden overgebracht naar een land dat bereid is
hen permanent op te vangen en
te integreren, red.). Wij hebben
plaats voor vijf asielzoekers.
Momenteel verblijft er bij ons één
persoon van wie de asielprocedure nog lopende is.’
Conny: ‘Naast budgetbeheer en
recht op maatschappelijke

integratie neem ik voornamelijk
ook de dienstverlening voor
bejaarden op: de maaltijddienst,
de poetsdienst en de mindermobielencentrale. Voor die laatste
werken we samen met vrijwilligers. Verder zijn er ook nog de
aanvragen voor allerlei tegemoetkomingen: mantelzorgtoelagen,
verwarmingstoelagen, tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden,
integratietegemoetkomingen,
parkeerkaarten … Ook die komen
bij mij terecht.’
Patsy: ‘Ik ben verantwoordelijk
voor de coördinatie en inschrijvingen van de buitenschoolse
kinderopvang O.Ma op woensdagnamiddag.’
Bart, jij bent naast je halftijdse job
hier ook met jongeren bezig?
Bart: ‘Klopt, ik geef ook les aan de
Voetbalschool van het GO
Atheneum in Oudenaarde, aan
jongeren die school lopen in het
Centrum Leren en Werken. Zij
krijgen drie dagen voetbaltraining
en -theorie en tijdens de andere
dagen een algemene vorming. Via
de trainingen wordt hen een
arbeidsattitude aangeleerd: op
tijd komen, leren samenwerken
in teamverband, omgaan met
feedback, leren omgaan met
stresssituaties ...’
Patsy, jij werkt halftijds op de
Sociale Dienst en halftijds voor de
vzw Amon. Wat doe je daar precies?
Patsy: ‘Ik ben procesbegeleidster

in gezinnen waar ouders en
jongeren opnieuw de verbinding
met elkaar willen maken. Dit
doen we vooral door met de
betrokkenen op zoek te gaan naar
hun talenten en door het
positieve te benadrukken. Het is
ook een zoektocht naar onderliggende emoties en eigen verantwoordelijkheden, iets waar ik ook
hier in de Sociale Dienst veel
belang aan hecht.’
Hoe verklaren jullie de stijging van
het aantal jonge hulpvragers?
Conny: ‘Volgens mij zijn er
meerdere oorzaken. Het ontberen
van een warm nest, waardoor

jongeren al vroeg op eigen benen
moeten staan. De maatschappij is
ook veel complexer geworden.
Iemand met een psychische
kwetsbaarheid en een klein
netwerk die vroeger door het
gezin of het dorp werd opgevangen, valt nu tussen de mazen van
het net. Ze vinden geen werk,
kunnen geen woning betalen –
dat is vaak het begin van alles.’

recht op hebben en zo bijvoorbeeld tegemoetkomingen missen.
We zien dit vooral bij oudere
mensen die de digitalisering
hebben gemist. Daarom blijft het
belangrijk om naast de digitale
vorm onze werking ook af en toe
voor te stellen zoals nu in
Publiek.’
Bij deze!

Zijn al jullie diensten voldoende
bekend?
Conny: ‘Ja en nee. Heel wat
mensen vinden de weg naar ons.
Toch merken we ook nog dat
mensen niet altijd weten waar ze

De Sociale Dienst van het OCMW
bevindt zich in het Administratief
Centrum en is elke voormiddag
open van 8 tot 12 uur, en op
woensdag- en vrijdagnamiddag
van 13 tot 16.30 uur.
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LEREN

RUBRIEK

Start Techniekacademie
Zit je in het vijfde of zesde leerjaar? Ben je graag
creatief bezig? Wil je mensen helpen en de wereld
verbeteren? Kriebelt het om zelf van alles te
maken, maar ontbreekt het je aan basiskennis?
Dan is de techniekacademie ideaal voor jou!

In de gezellige sfeer van een echt technologielabo maak je, onder begeleiding van
professionele techniekmentoren, kennis
met gereedschappen en materialen, leer je
dat techniek vele gezichten heeft en waag
je jezelf aan een aantal technische
uitdagingen!
De reeks bestaat uit elf workshops en een
bedrijfsbezoek, de volgende techniekacademie is gepland in het voorjaar van 2019
elke woensdagnamiddag (behalve tijdens
de schoolvakanties) van 13.30 tot 15.30 uur
of van 16 tot 18 uur.
De deelnameprijs bedraagt 50 euro,
materiaal en verzekering
inbegrepen.
Info en inschrijven op
www.maarkedal.be

School verwerft titel van ‘ambassadeur van intergenerationele ontmoeting’
In oktober, de internationale tekenmaand, werkten
we samen met Visite, de tekenklas op verplaatsing.
Visite brengt twee generaties samen die doorgaans
heel weinig contact met elkaar hebben en gebruikt
tekenen als het ideale middel om mensen met
elkaar te verbinden
De leerlingen uit het derde, vierde en vijfde leerjaar
van afdeling Nukerke trokken naar een nabijgelegen
woonzorgcentrum. Jong en oud tekende samen speels en ongedwongen - met een eenvoudig, maar
verrassend tekenpakket. Ontmoeting en dialoog
tussen de generaties stond voorop. En als afsluiter
was er taart, want bij visite hoort taart!
Doorheen het schooljaar hebben we in alle klassen
aandacht voor intergenerationele ontmoeting. We

Media-wijs
Nieuw digitaal bord en Bee-Bots
in de kleuterklas van Juf Muriël
Met de steun van onze ouderwerkgroep
kochten we een interactief bord aan
voor onze kleuters. Het bord wordt
gebruikt om op interactieve wijze het
voorbereidend schrijven en reken- en
taalvaardigheden te oefenen, maar het
is ook ideaal om op te gaan in de
spannende verhalen uit de grote
digitale prentenboeken.

Muziekschool Maarkedal in concert
De leerlingen en oud-leerlingen uit de
klassen groepsmusiceren van de Kunstacademie Vlaamse Ardennen, vestigingsplaats Maarkedal, kijken er naar uit je te
mogen begroeten op hun eerste concert in
het vernieuwde Marca.
Het gitaar-, fluit- en klarinetensemble en
enkele kleinere groepen met diverse
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instrumenten brengen een gevarieerd
muzikaal programma. Op het programma
werk van A. Katchaturian, J. Fucik,
G. Duyck ...
Het optreden gaat door op zondag 10
februari 2019 om 11 uur in GC het Marca,
Maarkeweg 65 A.
Iedereen welkom!

organiseren samenwerkingsactiviteiten met de
plaatselijke woonzorgcentra in de vorm van
optredens, wandelparcours met rolstoelen, leesmomenten, knutselactiviteiten en natuurbeleving.

Daarnaast investeerden we ook in
Bee-Bots. Bee-Bot is een kindvriendelijke robot in de vorm van een bij. Om
van punt A naar punt B te komen moet
Bee-Bot van tevoren de juiste commando’s krijgen. De kinderen bedienen
de Bee-Bot met de knoppen op zijn rug.
Twee stappen vooruit,
één naar rechts en
dan weer een
stap vooruit.
Wij zijn klaar
voor de toekomst!

Plechtige opening van speeltuin
en boomgaard
Op 19 oktober werd onze nieuwe speeltuin ingehuldigd.
Heel officieel knipte onze kinderburgemeester, Elise
Capiau, het lint door. Daarna werd het feest geopend met
een waar openingslied en een dansje op de nieuwe,
verharde speelplaats. Van de appels uit de boomgaard
persten we lekker sap en samen met oma’s, opa’s,
mama’s en papa’s genoten we van heerlijke, zelfgebakken appeltaart. Daarna konden onze kleine reuzen voor
het eerst ravotten in de nieuw aangelegde speeltuin en
boomgaard.
Opa Erwin en oma Martine toverden de leescaravan in
de tuin om tot een echt boekenpaleis, goed voor uren
lees- en voorleesplezier! Dank aan allen die meewerkten
aan deze mooie realisatie!

afdeling Nukerke:
Holandstraat 22
afdeling Maarke-Kerkem:
Maarkeweg 61
Hilde Van den Berghe,
directie
0477 43 52 58
directie@gbsmaarkedal.be
www.dekleinereus.be
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MENSEN VAN BIJ ONS

OP DE HOOGTE

Update van de
investeringsprojecten
Ontvangsten
Huwelijken
Bram Van Hoeyland & Iris Demorelle
Edwin Elshoud & Leen Bourdeaud’hui
Maxime Verschoore & Stephanie
Lampaert
François Valentin & Nathalie
Van de Walle

65-JARIGEN

N457
De werken aan de N457 is het onderwerp van menig
gesprek in Maarkedal. De planning van de werken blijft
voorlopig aangehouden.
De eerste fase, vanaf N60 tot het kruispunt met de
Etikhovestraat, wordt momenteel afgerond. Het nieuwe
fietspad is klaar tot aan de Maalzaakstraat en het asfalt is
gegoten tot aan het kruispunt met de Etikhovestraat. De
laatste afwerkingen zijn aan de gang: afwerken van de
bermen, beklinkeren van de opritten, plaatsen van borden
en aanbrengen van belijning.
Intussen werd reeds aangevangen met de werken aan
grachten en rioleringen in de tweede fase tot aan de
Eikenberg. Deze rioleringswerken zullen in het voorjaar van
2019 afgewerkt worden.

Simon Castelain & Lot De Keyser
Aangezien de werken op schema zitten en er geen
specifieke wijzigingen te verwachten zijn in de nabije
toekomst, wordt voorlopig geen informatievergadering
meer gepland. Bewoners en handelaars die specifieke
vragen hebben, kunnen contact opnemen met de dienst
Patrimonium.

Overlijdens
Badie Clarisse Georgette
Declerck Arlette Leona
De Baets René Raymond

Asfalteringswerken

De Roose Cecile Emma

We kondigden het hier reeds aan, in het najaar zouden
opnieuw enkele straten voorzien worden van een nieuwe
laag beton of asfalt. Zo kwamen nu onder meer Spoorwegdreef, Zonneveldstraat, Markette, Drappendries, Pontstraat,
Steekbeekdries en Leideveld aan de beurt. Een deel van
de kritieke punten werden nu aangepakt, in maart volgt
een volgende ronde.

De Ruyck Irène Romanie Marie
Detandt Aristide Gomar Marie Arthur
De Waele Germain Victor Désiré

50-JARIG BESTAAN OKRA NUKERKE

Dubois Annie Irma Odonie
Dubois Omer Charles
Hooreman Suzanne Marie-Louise

Bouwproject Puttene

Migaris Maarten Philippe Michael
Onderbeke Godelieve Emma Elisa
Scolastica
Pot Cyrilla Georgina
Rasschaert Roland Albert Gabriël
Therer Blanche Jeanne Maria Victorine
Célestine
Vanderhaeghen Dionisia Begga
Van der Linden Joseph Emiel Charles

DIAMANTEN BRUILOFT

Van Steenbrugge André Camille
Marcelin

Albert Pot & Hélène De Ruyver
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De werken zitten perfect op schema. Als alles verder goed
gaat zullen nog een heel aantal werken voor het bouwverlof uitgevoerd kunnen worden: chape op de bovenverdieping, beneden pur (isolatie), vloerverwarming en chape,
afwerking van alle schrijnwerk, elektriciteit, sanitair en
pleisterwerk. De poorten worden verder afgewerkt met
prachtige houten details. Begin volgend jaar worden de
zonnepanelen geplaatst en als alles verder volgens plan
verloopt, zullen de woningen casco afgewerkt worden in
het voorjaar van 2019.
Dienst Patrimonium, 055 33 46 64
patrimonium@maarkedal.be

Beslist

GEMEENTERAAD 25 SEPTEMBER 2018
▷▷ De gemeenteraad keurt een samenwerkingsovereenkomst goed met Solva voor de
intergemeentelijke begeleiding van de
handhaving op het vlak van milieu en
stedenbouw.
▷▷ Er wordt een princiepsbeslissing getroffen
met betrekking tot de opstart van een Huis
van het Kind in Maarkedal.
GEMEENTERAAD 6 NOVEMBER 2018
▷▷ Het aanvullend politiereglement met
betrekking tot de tonnagebeperking op
verschillende gemeentewegen wordt herzien.
De tonnagebeperking geldt op Ladeuze,
Eikenberg, Kokerellestraat, Kapelleberg,
Boigneberg en Varent, uitgezonderd
plaatselijk verkeer en landbouwvoertuigen.
▷▷ De gemeenteraad beslist een projectsubsidie
van 400 euro te doneren aan de actie
Indonesië 12-12.
GEMEENTERAAD 27 NOVEMBER 2018
▷▷ Om een maximaal bereikbare, leefbare en
veilige schoolomgeving tijdens bouw- en
wegenwerken te garanderen ondertekent de
gemeenteraad het charter Werftransport. De
insteek is om door een samenwerking van
gemeenten en de Bouwunie het werfverkeer
in schoolomgevingen in goede banen te
leiden.
▷▷ De gemeenteraad gaat akkoord met de
overname van gewestweg N457 op het
grondgebied Maarkedal vanaf de grens met
Oudenaarde tot het kruispunt met de N454,
na de definitieve oplevering van de werken.
▷▷ Er wordt een akkoord gesloten over de
verkoop van een gedeelte voetweg te
Kerkem, die afgeschaft werd naar aanleiding
van een ruilverkaveling.
De volledige besluitenlijst kan je raadplegen op
www.maarkedal.be
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ACTUA

OPROEP!
Hoe maakt u het?
kunst … Ken je iemand die een waardevolle collectie
heeft binnen het thema vakmanschap en ambacht?
Neem voor 28 december contact op met de dienst
Vrije Tijd.
Dienst Vrije Tijd, 055 33 46 52, vrijetijd@maarkedal.be
Met de slagzin ‘Hoe maakt u het?’ zet Erfgoeddag op
zondag 28 april 2019 ambacht, vakmanschap en
vaardigheden centraal. Hoe maak je het? En hoe
geef je de traditie van het maken door?
Wij nemen in 2019 graag deel aan Erfgoeddag. In
samenwerking met EVA (Erfgoed Vlaamse Ardennen)
fietsen we in Maarkedal en de regio tussen plekken
waar ambacht en erfgoed centraal staan.
Maar dat kan niet zonder lokale ambachtslui en
makers! Ken je of ben jij een lokale ambachtsman?
Ben je bezig met maken? Heeft jouw product een
link met traditie en erfgoed? Zie je het zitten om op
Erfgoeddag je atelier of werkplaats open te stellen
voor het publiek?
Of ken je iemand die bezig is met het maken van
eender wat: eten en drinken, gebruiksvoorwerpen,

Kom bij ons studeren!
Zit je niet graag alleen thuis te studeren? Je kan
ook dit jaar opnieuw bij ons terecht!
Wij richten de vergaderzaal boven de bibliotheek
in als studieruimte!
PRAKTISCH
▷▷ tijdens de kerstvakantie van maandag 24
december tot en met vrijdag 4 januari, telkens
van 8 tot 16 uur (gesloten op dinsdag 25 en
woensdag 26 december en dinsdag 1
januari)
▷▷ er zijn tafels en stoelen, stopcontacten en wifi
▷▷ meld je eerst aan bij de dienst Burgerzaken
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Het decreet lokaal bestuur
Wat verandert er na 1 januari 2019?
Vanaf 2019 regelt het decreet lokaal bestuur de organisatie
van gemeenten, OCMW’s en hun samenwerkingsverbanden.
Het nieuwe decreet zet bovendien sterk in op een geïntegreerd lokaal sociaal beleid. Er staan dus een aantal veranderingen op til voor het gemeentebestuur.
Het decreet lokaal bestuur streeft
naar een maximale integratie van
het gemeentebestuur en het
openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn waarbij wel
twee aparte rechtspersonen
zullen blijven bestaan. In
Maarkedal zijn wij deze integratie
al gestart in 2017.
Personeel van gemeentebestuur
en OCMW worden aangestuurd
door één algemeen directeur, alle
administratieve diensten zijn
gecentraliseerd in het Administratief Centrum en op basis van
de beheersovereenkomst tussen
gemeentebestuur en OCMW is er
een doorgedreven samenwerking
binnen de administratie.
Die beweging zet zich nu ook
verder door op het politiek
niveau. Met de start van de
nieuwe legislatuur is de samenstelling van de gemeenteraad
dezelfde als deze van de raad
voor maatschappelijk welzijn. Er
wordt één voorzitter aangesteld,
die zowel de raad voor maatschappelijk welzijn, als de
gemeenteraad zal leiden en in
Maarkedal zullen beide vergaderingen aansluitend gehouden
worden, wat de efficiëntie ten
goede moet komen.

De raad is het wetgevend orgaan
van de gemeente, respectievelijk
het OCMW. De raad stippelt het
beleid uit voor thema’s van
gemeentelijk en maatschappelijk
belang.
De leden van de gemeenteraad en
de raad voor maatschappelijk
welzijn werden rechtstreeks
verkozen op 14 oktober 2018. In
Maarkedal telt de raad zeventien
leden, samengesteld uit acht
leden van N-VA, vijf van CD&V
Vooruit, drie van Open Vld en één
lid van KOMOP.
De installatievergadering van de
nieuwe raden vindt plaats op
2 januari 2019 om 19 uur in de
raadzaal van het Administratief
Centrum.
Op deze installatievergadering
leggen de nieuw verkozen
raadsleden de eed af.
Daarna wordt de voorzitter van
de raden verkozen.
Het college van burgemeester en
schepenen zal nog vijf leden
tellen: de burgemeester en vier
schepenen. Dat is één schepenminder dan nu het geval is. De
samenstelling van het college van
burgemeester en schepenen en

de verdeling van de schepenfuncties zijn het resultaat van
onderhandelingen tussen de
partijen die samen de meerderheid vormen. Nadat de raad is
geïnstalleerd worden de
schepenen verkozen verklaard op
basis van een akte van voordracht.
De leden van het college van
burgemeester en schepenen zijn
tevens de leden van het vast
bureau.
Naast een gemeenteraad, een
raad voor maatschappelijk
welzijn, een college van burgemeester en schepenen en een
vast bureau, wordt ook een
bijzonder comité voor de sociale
dienst opgericht. Dit comité
beslist over individuele sociale
dossiers en maatschappelijke
integratie. De voorzitter van het
comité maakt ook deel uit van
het college van burgemeester en
schepenen.
In de volgende editie van dit
magazine stellen we alle verkozenen voor.
We houden je dus op de hoogte!
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CULTUUR
De Koninklijke Bierfluiters

Nutskasten brengen een
verhaal
Saaie grijze nutskasten die her en der ons landschap ontsieren ...
daar moeten we iets mee doen. We startten een project op waarbij
reeds zeven nutskasten werden bestickerd met een beeld dat een
grote waarde heeft in de geschiedenis van Maarkedal.
Café De Lustige Boer

Kokerellestraat, Maarke-Kerkem

Café De Lustige Boer was een onvervalst
authentiek bruin café, gebouwd in het begin
van de 19de eeuw. De ingrediënten: een
ouderwetse gelagzaal, bloeiende anthurium
binnen op de vensterbank en geraniums
buiten, een biljart, een jukebox, een feesten toneelzaaltje (waarover nu nog met
nostalgie gesproken wordt door iedereen die
het ooit gezien heeft) en, vooral, een pracht
van een cafébazin: Agnes Demeulenaere.
Agnes baatte het café meer dan 50 jaar uit,
van 1965 tot 2017. Ze stond met hart en ziel
in haar café, was bezorgd om en zorgzaam
voor al haar klanten, hield van ambiance op
tijd en stond en maakte de lekkerste
gerechten klaar.
Goed en veel eten was voor Agnes een must,
koken een passie. Tot op hoge leeftijd bakte
ze elk jaar in januari verse geutelingen ter
ere van Sint-Vincentius. Ze werd op handen
gedragen door haar klanten en ‘De Lustige
Boer’ was even bekend onder de naam ‘Bij
Agneske in den Boer’.

La Salettestraat, Louise-Marie

Al meer dan 65 jaar trekken de Koninklijke
Bierfluiters op kermismaandag van café naar café.
Deze traditie ontstond op kermismaandag 1937.
Enkele muzikanten van Fanfare De Bijenkorf
keerden op zondagavond naar huis zonder hun
instrument. ’s Anderendaags kwamen een paar
dorpsgenoten terug naar hun stamcafé om er hun
nadorst te lessen en begonnen zomaar wat op de
achtergebleven instrumenten te spelen. De
cafébazin vond dit wel plezant en beloonde de
amateurmuzikanten met een pint. Het gevolg kan
men raden. De vrolijke muzikanten trokken verder
van café naar café en ‘De Lustige Bierfluiters’
waren geboren. Jaar na jaar trekken ze er op
kermismaandag met hun zelfgemaakte muziekinstrumenten op uit.
In 1987 ontvingen ze van gouverneur Herman
Balthazar de oorkonde waardoor ze zich Koninklijk
mogen noemen.
Dit folkloristisch gebeuren is wellicht enig in
Vlaanderen.

Valerius De Saedeleer
Na jarenlang rondgezworven te hebben, komt Valerius De
Saedeleer (Aalst 1867 - Leupegem 1941) met zijn gezin in mei
1921 in Etikhove terecht. Hier zal hij de langste periode van
zijn leven verblijven, tot hij in 1937 bij zijn dochter in
Leupegem intrekt.
Vanuit zijn woning boven aan de Bossenareheuvel die hij,
verwijzend naar zijn woning in Wales, Villa Tynlon noemt,
heeft hij zicht op het dorp en het uitgestrekte landschap van
Maarkedal en de Vlaamse Ardennen. Dit landschap zal hem
blijven inspireren ... Hoewel hij er feitelijk geïsoleerd is van
de nationale kunstscène die zich vooral in Brussel en Antwerpen afspeelt, weet hij zich op artistiek vlak te positioneren.
Bovendien weten vele kunstenaars en schrijvers, mede of

Meester Fedor
In de gemeenteraadszitting van 7 april 1931 werd
Fedor De Merlier benoemd tot schoolhoofd van de
gemeenteschool in Nukerke. Het nieuwe schoolgebouw in de Holandstraat was op dat moment
eindelijk afgewerkt, maar er was geen meubilair en
al helemaal geen didactisch materiaal. Op 1 mei
1931 daagden 42 leerlingen op en 29 kleuters. Omer
Aelvoet, een schrijnwerker uit Nukerke, maakte in
de gauwte enkele tafeltjes op schragen. Een paar
caféstoelen erbij en klaar waren de klassen.
Voor de verharding van de speelplaats was het
wachten tot eind 1952.
Meester Fedor ging op 1 september 1968 met
pensioen.
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Onderbossenaarstraat, Etikhove

Nukerkeplein, Nukerke

vooral door de oprichting van de tapijtweverij ‘Société de Tapis d’Art De Saedeleer et C°’
de weg te vinden naar het kleine en
landelijke Etikhove, dat tijdens het interbellum de allures krijgt van een kunstenaarsdorp, met Valerius De Saedeleer in de rol
van patriarch.

je vindt al onze kasten op www.maarkedal.be/vrije-tijd/cultuur/erfgoed/project-nutskasten
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TERUGBLIK

De leerlingen van alle basisscholen gaven
het beste van zichzelf tijdens de scholenveldloop op 27 september.

Afsluiter herdenking WOI op 11 november: concert
Tebasco en verhalenwandeling.

Op 16 oktober genoten alle leerlingen uit het 3de
en 4de leerjaar van de schoolvoorstelling ‘Patje,
de Kikkerprins’ in het Marca.
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Hulde aan de gesneuvelden van de Eerste en
Tweede Wereldoorlog op 11 november.
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Verwenavond in de bibliotheek: Fablab toont een
overzicht van de nieuwste technologieën.
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6 oktober: opening van de nieuwe ruiter- en
menroute met start in Louise-Marie.

Op stap met de gids tijdens de Week van het Bos!

Cher Ami, het verhaal van drie iconische dieren
tijdens WOI, op 10 november in het Marca.

Herdenking WOI op 9 november met de leerlingen
uit het vijfde en zesde leerjaar van de basisscholen.

De jeugdraad organiseerde op 16 november voor de
tweede keer een pop-upjeugdhuis: The Saloon.

Schoolvoorstelling ‘Vluchtwegen’ voor de leerlingen uit
het vijfde en zesde leerjaar op dinsdag 13 november.

Lisa del Bo liet de Maarkedalse senioren genieten van een
pak ‘Gouden klassiekers’ op 19 november.
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VERENIGINGEN A AN HET WOORD

Kom bloed geven!
Slotviering kerk
Schorisse
Eind dit jaar stoppen de wekelijkse eucharistievieringen in de
Sint-Petruskerk van Schorisse, ter
uitvoering van het kerkenbeleidsplan. Zolang er geen definitieve
herbestemming voor het gebouw
gevonden is, zullen begrafenissen,
huwelijken en doopvieringen wel
nog kunnen.
Na ettelijke eeuwen valt dus het
doek over de wekelijkse mis in
Schorisse. Vele Schorissenaren
hebben emotionele herinneringen aan hun kerk: ze droegen er
familieleden ten grave, deden er
hun communie en vormsel, ze
werden er gedoopt of traden er in
het huwelijk ...
Met z’n allen willen we nog een
laatste keer samenkomen in onze
kerk. Daarom nodigen wij jullie
allen uit naar de slotviering op
Kerstmis, 25 december om 10 uur.
De viering zal voorgegaan worden
door EH pater Jos Van Dooren. Het
Sint-Gregoriuskoor zal de viering
opluisteren met traditionele
kerstliederen. We hopen jullie
talrijk te mogen begroeten.
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Maandag 17 en vrijdag 28 december
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

Nieuws uit Maarkedal ◁ 31

DECEMBER
13

17

11 Driekoningen in Schorisse

Vrijdag 11 januari van 19.30 tot 22.30 uur
Moeder Stiene, Langestraat 31
Dienst Vrije Tijd, vrijetijd@maarkedal.be

Maandag 17 en vrijdag 28 december
van 17 tot 20 uur
Woonzorgcentrum Ter Gauwen, Puttene 36
ann_detollenaere@hotmail.com, 0474 98 37 23

Gratis regionaal stamboomadvies en
opzoekingen
door Familiekunde Vlaanderen
Donderdag 13 december van 19 tot 20 uur en
zondag 13 en 27 januari van 9 tot 12 uur
Pastorij van Schorisse, Zottegemstraat 22
ter.maelsaecke@skynet.be

Erfgoed-oefensessie ‘Oude handschriften onder de loupe: Staten van goed’

Nieuwjaarsaperitief
Dinsdag 1 januari van 11.30 tot 14 uur
Dienst Vrije Tijd, vrijetijd@maarkedal.be

27 De oven warm gestookt

21

7

Wil je zelf of met je vereniging
een optreden, concert of
voordracht organiseren in het
Marca? Dat kan! www.maarkedalmoetjebeleven.be/het-marca of bij de
dienst Vrije Tijd.
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Muziekschool Maarkedal in concert
Zondag 10 februari van 11 tot 12.15 uur
GC het Marca
www.kunstacademievlaamseardennen.be

15

Yves Segers
Vrijdag 15 februari om 19 uur
GC het Marca
Liberale Vrouwen Maarkedal

Yoga
Vanaf 8 januari elke dinsdag van 20 tot 21 uur
Polyvalente zaal van de Gemeentelijke Basisschool
De Kleine Reus, Maarkeweg 61
Dienst Vrije Tijd, vrijetijd@maarkedal.be

8

Zaterdag 9 maart
GC het Marca
Koninklijke Fanfare De Bijenkorf

FEBRUARI

Zotte Maandag in Etikhove
Maandag 7 januari van 19.30 tot 22.30 uur
Plan B, Etikhoveplein 1
Dienst Vrije Tijd, vrijetijd@maarkedal.be

Wintercafé Music for Life
door N-VA Maarkedal
Zaterdag 22 december vanaf 19 uur
Binnenkoer café Plan B, Etikhoveplein 1

Dertienavond in Maarke Kerkem
Zaterdag 5 januari van 19.30 tot 22.30 uur
Het Sprankelend Toeval, Maarkeweg 43
Dienst Vrije Tijd, vrijetijd@maarkedal.be

Schuuse tuupe
door Ouderraad GVB De Wante
Vrijdag 21 december vanaf 19.30 uur
Aan de kerk van Schorisse
ouderraadschorisse@gvbmaarkedal.be

22

5

Concert Fanfare De Bijenkorf

Driekoningenfeesten ‘Zotte Zaterdag’
Zaterdag 5 januari van 16.30 tot 18 uur
GC het Marca
Dienst Vrije Tijd, vrijetijd@maarkedal.be

Kerstconcert door de Koninklijke
Muziekkapel van de Belgische Marine

Eetfestijn Wandelclub Op Stap door
Nukerke
Zondag 3 maart van 11.30 tot 14.30 uur
Parochiaal centrum Nukerke, Nukerkeplein
opstapdoornukerke@gmail.com, 055 31 14 70

9

Zondag 27 januari en zondag 10 februari van
14 tot 17 uur
Hofke ter Musse, Mussestraat 4
stonesandstories@outlook.com
5

door vzw Louise-Marie
Vrijdag 21 december van 20 tot 23.30 uur
Kerk van Louise-Marie, La Salettestraat

3

Zaterdag 12 januari van 19.30 tot 22.30 uur
‘t Stoofke, Rijksweg 34
Dienst Vrije Tijd, vrijetijd@maarkedal.be

JANUARI

door Familiekunde Vlaanderen
Donderdag 13 december van 20 tot 22 uur
Pastorij van Schorisse, Zottegemstraat 22
annemie.swillens@gmail.com
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12 Driekoningen in Nukerke

1
13

Kom bloed geven

Omnisport lessenreeks voor 55-plus
Vanaf 8 januari elke dinsdag van 10 tot 11 uur
Sporthal ‘t Rosco, Leuzesesteenweg 241, Ronse
Dienst Vrije Tijd, vrijetijd@maarkedal.be

17

Ledenvergadering Gezinsbond
Zondag 17 februari
GC het Marca
Gezinsbond Maarkedal

TIP!

UiTdatabank

Geef zelf je
activiteiten in!
Je kan zelf heel eenvoudig je activiteit
invoeren in de uitdatabank via
www.uitdatabank.be.
Activiteiten die via deze weg ingegeven
worden, krijgen een plaatsje op onze website
www.maarkedal.be/uit-in-maarkedal.
Deze pagina wordt ook bereikt door op de
homepagina van www.maarkedal.be te klikken
op ‘Meer evenementen bekijken’.
Bovendien worden deze activiteiten hier
opgenomen in de kalender van Publiek, het
gemeentelijk informatiemagazine.
De deadlines voor Publiek vind je op www.
maarkedal.be/publiek-nieuws-uit-maarkedal.
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SOCIALE MEDIA

NUT TIGE INFO

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

#maarkedalmoetjebeleven

ADMINISTRATIEF CENTRUM

POLITIE

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

Nederholbeekstraat 1, 055 33 46 49
wijk.maarkedal@pzbrakel.be

ӽӽmaandag tot vrijdag: 8 tot 12 uur
ӽӽwoensdag- en vrijdagnamiddag: 13 tot 16.30 uur
ӽӽzaterdag (enkel Burgerzaken): 9 tot 11.30 uur
Gesloten op dinsdag 25 en woensdag 26 december en
op dinsdag 1 januari.

BIBLIOTHEEK

Nederholbeekstraat 1, 055 33 46 47
bibliotheek@maarkedal.be
ӽӽwoensdag: 14 tot 17 uur
ӽӽdonderdag: 16 tot 19 uur
ӽӽvrijdag: 14 tot 19 uur
ӽӽzaterdag: 10 tot 12 uur
Gesloten op woensdag 26 december.

ӽӽEnkel na afspraak
Afspraken maken?
www.lokalepolitie.be/5426/contact/commissariaten/4-wijkcommissariaat-maarkedal

WACHTDIENSTEN
ӹӹAPOTHEKERS

0900 10 500,

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
ӹӹHUISARTSEN

055 30 40 30,
@srt_yves

@mtbcruzer

@lieke.shots

OCMW

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

ӽӽmaandag tot vrijdag: 8 tot 12 uur
ӽӽwoensdag- en vrijdagnamiddag: 13 tot 16.30 uur

Gesloten op dinsdag 25 en woensdag 26 december en
op dinsdag 1 januari.

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
ӹӹTANDARTSEN

0903 39 969,

www.tandarts.be

RECYCLAGEPARK
@ronny.de.smedt

@ohmr.be

@enyavanautreve

Stationsberg
ӹӹPARTICULIEREN

ӽӽwoensdag: 12.30 tot 17 uur
ӽӽvrijdag: 12.30 tot 17 uur
ӽӽzaterdag: 9 tot 12 uur | 13 tot 16 uur

ӹӹZELFSTANDIGEN EN KMO’S

ӽӽeerste donderdag van de maand: 12.30 tot 16 uur

Gesloten van woensdag 26 tot en met zaterdag 29
december.

@empicphotography
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@liedts.holidayhome

@korneeldeviaene
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Wie herinnert zich…

Op de laatste pagina van dit magazine duiken we telkens in het imposante fotoarchief van onze heemkundige kring Businarias. Het thema was
snel bepaald ‘Driekoningen’! Maar het bleek niet zo eenvoudig om foto’s
te vinden in de oude doos. We verdiepten ons in het fotoarchief van
Marijke. Aangezien ons fotoarchief wat ‘koningen’ betreft vrij beperkt
blijkt, draaien we de regels om. Je vindt deze foto’s terug op de
Facebookpagina van Gemeente Maarkedal. Heb jij nog leuke, sprekende,
grappige foto’s? Post ze daar en help ons archief uit te breiden!

Kinderdriekoningen 2010

Kinderdriekoningen 2008

Met dank aan www.businarias.be en Marijke.

