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Een nieuwe naam voor een nieuw blad in een nieuw format. 
‘Publiek’, wat uiteraard staat voor jou, de lezer, maar ook voor de 
gemeente als in ‘publieke overheid’. In dit magazine informeren 

we jou over wat er in Maarkedal te gebeuren staat en dat gaan we 
vanaf nu ietsje anders doen. Ietsje frisser, ietsje persoonlijker en dus 
hopelijk ook ietsje aantrekkelijker.    
Eén van de zaken die ik heb overgehouden aan mijn eerste jaar 
rechten bij professor Bouckaert was het oude Engelse adagium ‘Justice 
must not only be done, but also be seen to be done’. Er is een parallel 
met andere overheidsdiensten, en de politiek in het bijzonder, waar 
perceptie bijna belangrijker wordt dan realiteit. Een goede communica-
tie vanuit het gemeentebestuur over het gevoerde beleid is dus 
minstens even belangrijk als het beleid zelf. 
Daarom hebben we de laatste jaren sterk ingezet op de vernieuwing 
van onze communicatie in de meest brede zin van het woord. De 
vernieuwing van onze nieuwsbrief past in deze hervorming. 
Vijf jaar terug werd de beweging ingezet met de lancering van ons 
nieuw logo (de ‘M’) en de slogan ‘Maarkedal moet je beleven’. Een 

slogan die ondertussen overal op sociale media wordt 
gebruikt om Maarkedal te typeren én te bestoefen .  
Foto’s van onze eigenzinnige ‘roste’ welkombor-
den duiken te pas en te onpas op in verschil-
lende publicaties. Een sterk merk trekt aan 
en wekt enthousiasme op. En Maarkedal is 
stilaan een sterk merk aan het worden. 
Ook op die sociale media zijn we inmiddels 

meer dan goed vertegenwoordigd. Tussen de 350 en 400 
volgers op Twitter en Instagram en meer dan 2.000 
volgers op Facebook, volgen het nieuws uit onze gemeen-
te op de voet. Als jij er nog niet bij bent, zeker doen.  
Die communicatiekanalen laten ons immers toe 
snel met iedereen te communiceren wanneer dat 
nodig is. In de toekomst zullen we deze nog meer 
gebruiken om jullie te informeren over geplande 
werken, hinder en onverwachte gebeurtenissen 
in Maarkedal. Het loont dus zeker de moeite ons 
te volgen. 
Het sluitstuk van die hele communicatiehervor-
ming wordt de lancering van onze nieuwe 
website later dit jaar. Dat sluitstuk zal meteen 
ook de start inluiden van een nieuwe uitdaging, 
namelijk die van de verdere digitalisering van 
onze dienstverlening waardoor we je nog 
sneller en efficiënter zullen proberen te 
helpen dan nu. Meer daarover later.

Met enthousiaste groeten,

Joris Nachtergaele //  Burgemeester

COLOFON
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Blijf op de hoogte van alle 
nieuwtjes in Maarkedal! 

Facebook 
www.facebook.com/maarkedal

Twitter 
@gemMaarkedal 
#maarkedal

Instagram 
#maarkedalmoetjebeleven 
#maarkedal 

Wist je dat?

… je de allereerste editie  
van ons vernieuwde  
magazine in handen hebt?

Onze Nieuwsbrief is niet meer, maar vanaf nu  
krijg je vier keer per jaar dit zwierige magazine 
‘Publiek’ in de bus! 

… gemeente en OCMW Maarkedal sinds  
1 januari 2018 samengesmolten zijn?
Een personeelsgroep van 90 koppen, goed voor 70,5 voltijds equivalen-
ten, staat in voor de administratieve diensten, het woonzorgcentrum, de 
technische uitvoeringsdienst, de poetsdienst, de naschoolse opvang en 
kinderopvang O.Ma. 

www.maarkedal.be

… de huisarts je kan doorverwijzen 
naar een persoonlijke ‘beweegcoach’?
Het project ‘Bewegen op Verwijzing’ loopt sinds kort ook in Maarkedal. 
De coach stelt een beweegplan op voor mensen met een verhoogd 
gezondheidsrisico.  
 

Meer info op www.bewegenopverwijzing.be, 
www.bovoudenaarde.be of via de dienst Vrije Tijd

    Maarkedal is  
stilaan een  
sterk merk aan 
het worden

INHOUD VOORWOORD
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Vrijdag 9 februari: D-day. 
De hele dag werden nog 
allerlei klusjes afgewerkt, 

er werd een allerlaatste 
keer gepoetst.  

En toen was het Marca 
eindelijk klaar om 270 

nieuwsgierige inwoners 
te verwelkomen.

Na een welkomstwoordje 
door onze burgemeester, 
Joris Nachtergaele, was er 

ruimte voor plaatselijk talent met 
Stijn Devos en Mieke Vandemeu-
lebroecke, Sander Taelman, Mirte 
en Amber Leconte (begeleid door 
gitarist Robbe Malschaert), Bis 
Amicis en Die Winterroose. 
Donaat Deriemaeker presenteer-
de de avond en voelde tussendoor 
een aantal betrokkenen aan de 
tand: Mark Didier en Fernand 
Maes, leden van het beheersor-
gaan van het Marca, voormalig en 
huidig schepen van cultuur Anny 
Vande Catsyne en Isabel Van 
Quickelberghe en Frederik Dutry, 
één van de F2J-architecten die 
instonden voor het ontwerp en 
voor de begeleiding tijdens de 
werken.

Gerenoveerde toren
Na het officiële gedeelte was er 
uiteraard tijd voor een glas en 
lekkere hapjes en kon iedereen 
eindelijk de nieuwe bar gaan 

bewonderen. De 16de-eeuwse 
toren is prachtig gerenoveerd en 
kon op heel wat bijval rekenen.
Wie er bij was op 9 februari, heeft 
met eigen ogen kunnen zien hoe 
hard er gewerkt is de voorbije 
maanden. Verschillende aanne-
mers, bijgestaan door onze eigen 
technische ploeg en begeleid door 
de architecten van F2J, hebben 
bergen werk verzet. In het begin 
een pak ‘onzichtbaar’ werk: er 
kwam een nieuwe roostering in 
de toren, waarop alle technieken 
voor verwarming en ventilatie 
werden opgesteld. In de zaal werd 
vloerverwarming aangelegd.
 
Bijzonder evenwicht
Pas de laatste weken werden de 
veranderingen echt zichtbaar: een 
nieuwe vloer, een nieuw podium, 
een tot bar omgetoverd vonthuis, 
een prachtige inkomdeur, de 
sacristie die loge werd. En tot slot: 
theatergordijnen …
Plots was het Marca geen 
kerkgebouw meer, maar een 
cultuurzaal! Een unieke cultuur-
zaal zelfs, waarin een bijzonder 
evenwicht werd bereikt tussen 
respect voor het verleden en de 
noden van een modern gemeen-
schapscentrum. Zo werden de 
lambrisering, de biechtstoelen en 
de preekstoel behouden en kreeg 
het koorgestoelte een originele 
nieuwe bestemming in de 
barruimte. We kregen voor deze 
werken 190.000 euro subsidies. 
Intussen hebben externe organi-
satoren belangstelling getoond 
om ons gemeenschapscentrum te 
gebruiken als locatie voor hun 
producties. Het Marca gaat een 
mooie toekomst tegemoet. 

Eindelijk: het Marca is open!
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De politiezone Brakel-Horebeke-Maar-
kedal-Zwalm heeft sinds kort een 
eigen Facebookpagina. Je vindt er 
actuele info en handige tips over 
verkeer en veiligheid. Ook de website 
werd onder handen genomen. 

www.facebook.com/politiebrakel
www.lokalepolitie.be/5426

Politie nu ook  
op Facebook

Op woensdag 23 mei wordt, in samenwerking 
met de FOD Financiën, een zitdag voor het 
invullen van de aangiften personenbelasting 
georganiseerd. Dit kan enkel op afspraak. Het 
aantal aangiftes is bovendien beperkt tot één 
per afspraak. Indien je meerdere aangiftes wilt 
laten invullen, moet je evenveel afspraken 
aanvragen. Aangiften van zelfstandigen worden 
niet ingevuld.

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

Kan je niet langskomen of zijn er geen 
plaatsen meer? 
Je kan ook terecht in het het belastingkantoor  
te Oudenaarde (Marlboroughlaan 4, elke 
werkdag in mei van 9 tot 12 uur, en in juni van  
9 tot 15 uur) of je kan zelf je aangifte indienen 
via www.taxonweb.be. Enkel op afspraak!

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

10 tot 20% van de mama’s krijgt een 
postnatale depressie. En toch blijft het 
onderwerp taboe. Om dat taboe te 
doorbreken, lanceerde Kind en Gezin een 
campagne.

Ouders die met hun baby van vier weken 
op consultatie komen, krijgen een 
rompertje. Op de rompertjes herinneren 
baby’s hun mama eraan dat ze niet 
perfect hoeft te zijn. Mama zijn gaat met 
vallen en opstaan en mama’s moeten ook 

niet ‘fulltime’ mama 
zijn.  Naast sensibilise-
ring is een ondersteu-
nend netwerk heel 
belangrijk voor de 
mama. Steun van de 
partner, van vrienden, 
grootouders, buren … 
verkleint aanzienlijk 
de kans op een 
postnatale depressie. 

Baby Rosalie mocht het eerste rompertje 
showen.

Een nieuw gezicht in ons politiekorps:  
op 1 maart startte Nele Mertens als 

hoofdinspecteur. Nele is 37 en mama van 
drie jongens. ‘Op 1 maart startte  
ik als hoofdinspecteur binnen de 

politiezone Brakel, Maarkedal,  
Horebeke en Zwalm. Ik neem er de 

functie van wijkcoördinator Regio West 
voor mijn rekening, wat betekent dat ik de 
verantwoordelijke ben voor de gemeenten 
Maarkedal, Horebeke en Zwalm. Daarmee 
neem ik de taak over van collega Steven 

Dheedene, die in mei 2017 naar de 
politiezone Mira (Waregem) trok.  

Ik koos voor een job bij de wijkpolitie, 
omdat ik met mijn twee voeten tussen de 

mensen wil staan om zo een duurzame 
band op te bouwen. Werken voor en met 

de inwoners van de zone, want samen 
komen we verder!’

Met het oog op de verkiezingen van 14 
oktober 2018 kunnen burgers van vreemde 
origine die in België verblijven zich onder 
bepaalde voorwaarden inschrijven als kiezer. 

Algemene voorwaarden:
 ▷ minstens 18 jaar oud zijn op  

14 oktober 2018
 ▷ ingeschreven zijn in het bevolkingsregis-

ter of vreemdelingenregister van een 
gemeente op 1 augustus 2018

 ▷ op 14 oktober 2018 de burgerlijke en 
politieke rechten genieten

 ▷ ten laatste op 31 juli 2018 de aanvraag 
indienen om ingeschreven te  

worden op de kiezerslijst
 ▷ de niet-Europeese burgers moeten 

kunnen aantonen dat ze 5 jaar ononder-
broken wettelijk verblijven in België

In België geldt de stemplicht. Zodra je inge-
schreven bent op de kiezerslijst ben je dus 
wettelijk verplicht om op 14 oktober te gaan 
stemmen. Wie zich bij de vorige gemeente-
raadsverkiezingen al registreerde, moet geen 
aanvraag meer doen om zich opnieuw te laten 
registreren. 

 Dienst Burgerzaken en Welzijn,  
055 33 46 40, burgerzaken@maarkedal.be

Laat je helpen met de 
belastingaangifte

Rompertje tegen  
postnatale depressie

Nele Mertens  
is onze nieuwe  

hoofdinspecteur

Verkiezingen: inschrijving van burgers van vreemde originie
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Meer foto’s en de op het  
gala getoonde filmpjes vind  
je op de Facebookpagina en  
het YouTubekanaal van  
gemeentebestuur en 
Sportraad Maarkedal.

SPORTGALA 2018

De show werd gepresenteerd door 
VRT-sportjournalist Eddy 
Botteldoorne, intussen een 
bekend gezicht op het sportgala. 
De rode draad doorheen het gala 
was ‘M-man’. Deze jonge sport-
held – vertolkt door Bo Meirhaeg-
he – riep vooraf alle Maarkedalse 
sporthelden op om deel te nemen 
aan het gala. ‘The lonesome 
zorro’s’ en Cedric Landrieu 
zorgden voor schitterende dans 
en muzikale intermezzo’s. Het 
fakenews filmpje over het WK 
wielrennen in Maarkedal in 1954 
zorgde voor de komische noot.

Kampioenenhulde
Tijdens het sportgala werden 
volgende kampioenen en 
sportclubs gehuldigd:

 ▷ U17 ploeg KVVV Ardennen 
(gewestelijk kampioen voetbal)

 ▷ Ponyclub LRV Maarkedal 
(provinciaal kampioen ponygames 
achttal en nationaal kampioen 
ponyteam viertal)

 ▷ Bis Amicis (Belgisch kampioen 
showdance formatie junior)

 ▷ Pedro Matthijs (clubkampioen 
heren Runners Maarkedal)

 ▷ Veerle de Clercq (clubkampioen 
dames Runners Maarkedal)

 ▷ Patrick Coopman (clubkampioen 
kilometervreter Willen is Kunnen)

 ▷ Annette De Maeseneire 
(clubkampioen dames Willen is 
Kunnen)

 ▷ Norah Elet (provinciaal kampioen 
badminton meisjes dubbel U11 

en winnares provinciaal kampi-
oenschap U11)

 ▷ Kaat Demetter (provinciaal 
kampioen en zilver Belgisch 
kampioenschap aflossing 4x100m 
kadetten meisjes) 

 ▷ Jasper Balcaen  
(3de plaats Belgisch kampioen-
schap wielrennen)

 ▷ Ulrike Van Damme  
(bronzen medaille Special 
Olympics G-tennis)

 ▷ Sten Geenens (Belgisch en 
provinciaal kampioen hoogsprin-
gen kadetten)

 ▷ Dieter Geenens (Belgisch 
kampioen 110m horden master 
45, Belgisch kampioen speerwer-
pen master 45, Belgisch 
kampioen indoor 60m horden 
master 45)

 ▷ Margo Van Puyvelde (Belgisch 
kampioen indoor 400m, zilveren 
medaille BK 400m horden, 
Belgisch kampioen 400m U23)

 ▷ Sverre Van Geeteruyen (zilveren 
medaille EK powerlifting subjunior 
-83 gewichtsklasse en bronzen 
medaille EK bench press)

Trofeeën voor sportbelofte  
en sportfiguur
Na de kampioenenhulde werden 
de kandidaten voor sportbelofte 
en sportfiguur voorgesteld, 
gevolgd door de uitreiking van de 
sporttrofeeën sportbelofte en 
sportfiguur van 2016-2017.
De eretitel van sportbelofte ging 
naar Sten Geenens (atletiek). 

Andere kandidaten waren Dave 
Depoorter (jumping), Remi De 
Wolf (rugby), Romain Dierick 
(wielrennen), Arthur Muys 
(wielrennen en veldrijden), Sverre 
Van Geeteruyen (powerliften), 
Robin Van Wambeke (voetbal) en 
Maxime Ysenbaert (eventing). 
Margo Van Puyvelde (atletiek) 
werd uitgeroepen tot sportfiguur. 
Andere kandidaten waren Jasper 
Balcaen (paraskiën), Dieter 
Geenens (atletiek), Remi De Wolf 
(rugby), Jurgen Vandaele (straten-
lopen) en Ulrike Van Damme 
(G-tennis).
We wensen hen en alle andere 
kandidaten nogmaals van harte 
te feliciteren met hun sportieve 
prestaties.

Sportverdienste: verrassing!
Aan het einde van de avond 
toverde de werkgroep van het 
sportgala nog een ferme verras-
sing uit zijn hoed. De prijs voor 
sportverdienste werd dit jaar 
uitgereikt aan de voorzitter van 
de sportraad, tevens één van de 
bezielers van het sportgala, Tom 
D’hont. Maandenlang werkten de 
overige werkgroepleden dit in het 
geheim uit. In zijn bedankings-
speech bedankte een ontroerde 
voorzitter iedereen voor deze 
erkenning. Hij droeg de prijs op 
aan  iedereen die de voorbije 
vijftien jaar heeft meegewerkt 
aan de promotie van de sport in 
Maarkedal.  

Maarkedal viert zijn sporthelden
Vrijdag 23 februari stond Maarkedal helemaal in het 
teken van ‘Maarkedalse sporthelden’. Voor de 5de 
keer al werd het sportgala georganiseerd door de 
sportraad in samenwerking met de dienst Vrije Tijd.

Tot slot nog een dankjewel aan 
iedereen die zijn steentje bijdroeg 
om er een fantastische avond van 
te maken. Zonder de enthousias-
te en vrijwillige inzet van al deze 
mensen was de realisatie van het 
sportgala niet mogelijk. Bedankt 

allemaal! Een speciaal woordje 
van dank voor Tom D’hont, Stan 
De Wolf en Servais D’hont, die 
samen vele uren spendeerden 
aan het maken van de filmpjes, is 
hier wel op zijn plaats! 

Sten Geenens, sportbelofte

Tom D’hont, sportverdienste Margo Van Puyvelde, sportfiguur
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Kom naar de poëtische opening 
van het Hollebeekpad
Op 21 april 2018 wordt het Hollebeekpad officieel 
geopend. Tijdens een wandeling van ongeveer  
10 kilometer ontdekken we de pracht van  
de vallei van de Nederaalbeek 
en dit aangevuld met  
een vleugje poëzie. 

We verwachten jullie aan het 
Administratief Centrum vanaf 13 
uur. We starten samen de 
wandeling om 13.30 uur naar de 
Onderbossenaarstraat, waar we 
het Hollebeekpad officieel 
openen. Iedereen kan dan verder 
op eigen tempo de wandeling ma-
ken. Vanaf 17 uur verwelkomen 
we jullie op het dorpsplein met 
een drankje. 

Aan het begin en einde van de 
wandeling onthullen we een 
gedicht dat Jeroen Theunissen, tot 
voor kort inwoner van Maarkedal, 
speciaal voor deze locaties 
schreef. De vormgeving van de 
gedichten legden we in de 
kundige handen van grafisch 
ontwerper Stefan David. Be-
nieuwd? Kom zeker mee wande-
len!

In de marge van het Blikveld filmfestival organi-
seert onze heemkundige kring Businarias een 
eenmalige visie van ‘Het kwade oog’. Dat is een 
film uit 1937, gebaseerd op het toneelstuk ‘De 
vertraagde film’ van Herman Teirlinck. 

Regisseur Charles Dekeukeleire zette een poëti-
sche beeldenreeks neer, waarbij Maarkedal en de 
Vlaamse Ardennen als decor fungeerden. De 
regisseur koos ervoor te werken met niet-professi-
onele acteurs  en liet inwoners uit onder meer 
Maarkedal in de film acteren. Zo zijn inwoners 
Julia en Michel Antrop te herkennen. 

Het verhaal: de komst van een zwerver in een 
plattelandsdorp zet een reeks vreemde gebeurte-
nissen in gang. Daardoor zien de dorpelingen de 
zwerver aan voor een boze geest. In werkelijkheid 
is hij op zoek naar zijn oude geliefde. 

Meer dan 80 jaar na het verschijnen, staat de film 
te boek als een gedurfde cult-film. Een ideale 
gelegenheid dus om hem te (her)ontdekken.

Een organisatie van heemkundige kring Businari-
as, in samenwerking met Blikveld, driedaags 
filmfestival in de Vlaamse Ardennen.

PRAKTISCH
 ▷ Zondag 22 april om 15 uur in het Marca

PRAKTISCH
 ▷ Zaterdag 21 april om 13 uur, 

vertrek aan het Administratief 
Centrum

 ▷ Inschrijven tot woensdag 18 april 
via omgeving@maarkedal.be

FILMVOORSTELLING ‘HET KWADE OOG’

Inwoners Maarkedal  
figuranten in film

Michel en Julia Antrop De laatste werkzaamheden 

zijn aan de gang om het pad

in gebruik te nemen. 
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Op maandag 7 mei verhuist het Maarkedalse strijkteam 
naar de Etikhovestraat 1. Uiteraard niet zonder Daisy 
(58) en Raymonde (56), al tien jaar de vertrouwde 
gezichten voor elke Maarkedaller en zijn wasgoed.

In 2008 startte OCMW Maarke-
dal samen met vzw Grijkoort 
Begeleid Werk een strijkdienst 

op. Een extra dienstverlening voor 
de inwoners van Maarkedal én 
goed voor extra tewerkstelling. 
Sindsdien verzorgen Daisy en 
Raymonde de strijk van heel wat 
gezinnen in en rond Maarkedal. 
‘Dit is hier een beetje onze 
tweede thuis’, zeggen ze. Het 
strijkduo bedient ook klanten in 
Brakel, Petegem en Ronse, maar 
voor de inwoners van Maarkedal 
hebben ze een boon.  
En omgekeerd. 
‘De mensen komen met de 
glimlach binnen en gaan met de 
glimlach weer buiten. Wij 
verlossen ze van een werkje dat 
ze niet graag doen: strijken, en 
dan vooral hemden strijken. Maar 
wij doen dat graag en zeker hier: 

de mensen zijn vriendelijk en 
tevreden en het is plezant werken 
met z’n tweeën.’
Daisy en Raymonde vormen al 13 
jaar een strijkduo, nog voor ze in 
Maarkedal landden dus. In die 
tijd deelden ze niet alleen bergen 
wasgoed, maar ook lief en leed. 
‘En we leren ook van elkaar’, zegt 
Daisy, ‘ik heb van Raymonde 
Frans geleerd en zij van mij 
Nederlands.’  Raymonde werd 
geboren in Roubaix (‘van de 
koers’), daar waar ze nog mooi 
Frans spreken, zegt ze – aan de 
Waalse accenten heeft ze nooit 
echt kunnen wennen.

Vreemde vondsten
In Maarkedal zijn ze bekende 
gezichten geworden en tegelijk 
leerden ze ook alle inwoners 
kennen. ‘Het zijn allemaal 

vertrouwde gezichten geworden. 
Op de duur herkennen we de 
mensen aan hun wasgoed – of 
het wasgoed aan de mensen.’
Dat leidt soms tot bijzondere 
ontdekkingen. ‘In hemdzakjes 
vinden we soms condooms’, 
fluistert Daisy. ‘Maar nog veel 
meer vinden we geld. Onlangs 
nog: 500 euro in een broekzak! 
Maar wees gerust: alles gaat terug 
naar de eigenaar. En voor de rest: 
horen, zien ... en zwijgen!’
Vanaf 7 mei vind je de strijkwin-
kel in het vroegere OCMW-ge-
bouw aan de Etikhovestraat 1. 
Tegelijk wordt de 10de verjaardag 
gevierd. Kom gerust eens langs, 
ook zonder wasmand. Daisy en 
Raymonde wachten jullie op met 
een geschenk, kortingen én een 
wedstrijd waarbij je 1 jaar gratis 
strijk kan winnen.

‘We herkennen de  
mensen aan hun strijk’

Strijkwinkel van Daisy (58) en Raymonde (56) verhuist

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

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

KORTINGSBON

Gratis strijken 
van 2 hemden

1 bon per klant bij afgifte van een mand 
strijk van minstens 20 euro.  

Geldig van 7 tot en met 31 mei 2018.

WIN 
1 jaar gratis strijk

Ter waarde van maximum 20 euro per 
maand. 

Deponeer je naam en adres in de doos in 
onze strijkwinkel. De wedstrijd loopt van 7 tot 

en met 31 mei 2018.

IN DE KIJKER
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SENIORENSENIOREN

In 2017 breidde ouderenzorg Glorieux uit met 10 
extra assistentiewoningen. De woningen situeren zich in 
de Glorieuxstraat in Nukerke, naast het woonzorgcentrum 
De Samaritaan. Er wordt een formule aangeboden van 
volledig zelfstandig wonen met noodoproepsysteem en 
mogelijkheid tot dienstverlening vanuit De Samaritaan, 
eventueel aangevuld met externe dienstverlening. 
Vanaf 1 september 2018 wordt de dienstverlening verder 
uitgebreid met een dagverzorgingscentrum.
De werken voor het nieuwe woonzorgcentrum zijn 
intussen volop aan de gang. Neem zeker een kijkje op 
www.ouderenzorg-glorieux.be om de evolutie van de 
werken mee te volgen!
 
 Meer inlichtingen of een vrijblijvende afspraak:  

Yoïka D’Hondt, woonassistente, 055 23 62 34,  
yoika.dhondt@werken-glorieux.be

Minder mobielen 
centrale
Nood aan een chauffeur? Doe beroep 
op onze Minder Mobielen Centrale! Je 
kan je rit minstens twee werkdagen 
vooraf telefonisch aanvragen op het 
nummer 055 33 46 67. Je betaalt een 
jaarlijks lidgeld van 10 euro als 
alleenstaande of 15 euro als koppel.  
Het tarief bedraagt 0,30 euro per 
kilometer.

Sociale dienst, 055 33 46 67

De seniorenraad organiseert op donderdag 14 
juni een daguitstap naar Oostende. 
De kostprijs is 55 euro per persoon (inclusief 
middagmaal). Het aantal plaatsen is beperkt 
tot 50 personen, dus snel inschrijven is de 
boodschap! Na bevestiging van de inschrijving 
door de dienst Leven en Welzijn mag het 

deelnamegeld overgeschreven worden op het 
rekeningnummer van de Seniorenraad BE12 
9731 1809 3692. Inschrijven kan tot 4 juni, 
tenzij eerder volzet.
 
 Dienst Leven en Welzijn, 055 33 46 59, 

levenenwelzijn@maarkedal.be

In december kon iedereen zich in Woonzorgcentrum Ter 
Gauwen te goed doen aan kaas en wijn. Door de talrijke 
aanwezigheid van bewoners, familieleden, kennissen en 
sympathisanten kan nog dit jaar geïnvesteerd worden in de 
aankoop een ‘Tovertafel’.
Een tovertafel is een kastje dat aan het plafond wordt 
gehangen, met daarin onder meer een beamer, infrarood-
sensoren en een luidspreker. De kleurrijke projecties 
reageren op hand- en armbewegingen, zodat men zelf kan 
spelen met het licht.
De Tovertafel is specifiek ontwikkeld voor mensen met 
dementie. De interactieve spellen doorbreken apathie door 
zowel fysieke als cognitieve activiteit te stimuleren en 
sociale interactie uit te lokken. Plezier en verwondering 
staan voorop! 
Een warm dankjewel aan alle aanwezigen!

Ouderenzorg Glorieux breidt verder uit

Seniorenuitstap naar Oostende

WZC Ter Gauwen investeert in Tovertafel

PROGRAMMA

 ▷ Vertrek om 8 uur aan het 
Administratief Centrum: met 
de bus naar Oostende 

 ▷ Bezoek aan de Mercator

 ▷ Gevolgd door een gegidste 
wandeling van 1 uur in de 
haven 

 ▷ Middagmaal in Bistro Fort 
Napoleon: voorgerecht, 
hoofdgerecht, koffie en 
dranken inbegrepen 

 ▷ In de namiddag met de bus 
naar De Oesterput (met 
proeverij) 

 ▷ Terug huiswaarts: aankomst 
omstreeks 18.30 uur
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Kom bloed geven!

Vrijdag 23 en maandag 26 maart
van 17 tot 20 uur.
Woonzorgcentrum Ter Gauwen,
Puttene 36.
Ben je niet zeker of je bloed of plasma mag 
geven? Doe de donorzelftest op  
www.rodekruis.be/donorzelftest.
 
 Dienst Leven en Welzijn, 055 33 46 59,
 levenenwelzijn@maarkedal.be
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MENSEN VAN BIJ ONS OP DE HOOGTE

GEMEENTERAAD DECEMBER 2017
 ▷ Met het oog op de aanleg van 

een fietspad langs de N457 
worden de laatste innemingen 
goedgekeurd. 

 ▷ De budgetten voor OCMW en 
gemeente voor 2018 worden 
goedgekeurd, evenals de 
daarmee samenhangende 
meerjarenplannen tot 2020.

 ▷ Er wordt een principieel akkoord 
getroffen met betrekking tot de 
vorming van eerstelijnszones in 
het kader van het project 
integrale zorg en regionale 
afbakening.

 ▷ Met het oog op de opmaak van 
een trage wegenplan voor 
Schorisse en Nukerke worden 
de wenselijkheidskaart, de 
adviesnota en het actieplan 
goedgekeurd. 

GEMEENTERAAD JANUARI 2018
 ▷ Naar aanleiding van de Ronde 

van Vlaanderen op zondag 1 
april, worden door de gemeente-
raad, in de vorm van een 
politieverordening, bijkomende 
maatregelen getroffen om de 
veiligheid van de toeschouwers 
te kunnen waarborgen en het 
normaal verloop van de wedstrijd 
te kunnen garanderen. 

 ▷ Met het oog op de gemeente- en 
provincieraadsverkiezingen op 
14 oktober stemt de gemeente-
raad een reglement met 
betrekking tot kiespropaganda 
op het grondgebied van 
Maarkedal. 

 ▷ Het retributiereglement voor het 
aanvragen van een omgevings-
vergunning, een omgevingsmel-
ding of notariële inlichtingen 
wordt goedgekeurd. 

 De volledige besluitenlijst kan je 
raadplegen op www.maarkedal.be

Fortstraat
In de Fortstraat kregen de grachten een grondige opknapbeurt. De 
huidige grachten, die op veel plaatsen niet meer helemaal hun werk 
deden, werden verbreed, verdiept en versterkt met schanskorven. 
Daarnaast werden ook enkele gescheurde betonvakken vernieuwd. 
 
Tenhoutestraat
In de Tenhoutestraat is de aannemer gestart met de heraanleg van de 
Berg Ten Houte. Een deel van de straat wordt opnieuw aangelegd met 
kasseien en er wordt voorzien in een oplossing voor de grondverschuivin-
gen. In de grond worden zandpalen aangelegd, die de druk tussen de 
verschillende kleilagen zal doen verminderen, zodat het risico op 
grondverschuivingen verkleint. Ook de grachten worden aangepakt. Met 
schotten wordt een watervalsysteem gecreëerd, zodat het water minder 
snel stroomt en de grachten worden verstevigd met schanskorven en 
wiepen (dit zijn houten palen waarin lange takken worden geweven).

Woonproject Puttene
Wie dezer dagen door Puttene rijdt, zal zien dat de 15 woningen die het 
woonproject omvat stilaan vorm beginnen krijgen. De funderings- en 
rioleringswerken zijn zo goed als afgewerkt en momenteel is men bezig 
met de ruwbouw.  De schrijnwerker begint één dezer dagen aan de 
dakconstructies, waarna kan gestart worden met de elektriciteit en 
het sanitair.

Update van de investeringsprojecten

BeslistHimpe Geert & Demets Erica

Huwelijken Ontvangsten

Bourdeaud’hui Marc Gustaaf Jozef

Brisson Georgine

Clement Georges Julien

De Bock Simone Zoé Léontine

De Cnuydt Germana Elisa

Delmaire Jozefina Alma

Denayer Raymonda Eulalia

Deraedt Anaïse Marie Roberte

Deriemaeker Norbert Joseph André

De Wambersie Henri Leonard Arcadius

D’hondt Anais Louise Alice

Eeckhout Bertha Magdalena

Fouquet Norbert Georges Arthur

Guilluy Odette Maria Flora

Labeau Agnès Marie Thérèse

Laleman Maria Josepha

Lietaer Georges Joseph Daniël

Mincke Octaaf Julien Maurice

Naeyaert Etienne Joris

Pot Maria Clementia Hortensia

Quaeyhaegens Andrée Marie Alexandre

Schulz Irmgard Marie

Tranoit Julia Maria

Van Coppenolle Mariette Leonie

Van Coppenolle Robert Germain Richard

Vandecasteele Marie-Christine Jeanne

Vandekerckhove Yvonne Marie Hortence

Vanderkimpen Marcelle Rachel Marie

Van Simaeys Bertrand René Oscar

Ver Eecke Marie-Claire Romanie

Versluys Frans Robert Jules

Viaene Denise Louise Mathilde

Wauters Simonne Yvonne

Overlijdens

GOUDEN BRUILOFT

GOUDEN BRUILOFT

DIAMANTEN BRUILOFT

Coopman Cesar & Van Loocke Godelieve

Provost Daniël & Besard Anne-Marie

Reychler Hedwig & Brouwers Yvonne
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Werken aan N457 nog    deze maand van start

De werkzaamheden voor de aanleg van het fietspad langs 
de N457 vanaf de N60 tot de dorpskom van Schorisse 
gaan van start. Het dossier dat in 2004 werd opgestart, 
wordt eindelijk concreet. De aanvang van de werken is 
voorzien in de loop van de maand maart. De werken zullen 
2,5 jaar duren. 

OVERZICHT

DOSSIER DOSSIER

Fase 1
Fase 2
Fase 3
Fase 4
Fase 5
Fase 6
Fase 7
Fase 8
Fase 9
Fase 10
Omleiding

LEGENDE
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WEGEN EN VERKEERDOSSIER

 ▷ Vrijdag 23 maart 
E3 Harelbeke (Elite)

 ▷ Woensdag 28 maart 
Dwars door Vlaanderen (Elite)

 ▷ Zondag 1 april 
Ronde Van Vlaanderen (Dames 
en Heren)

 ▷ Zaterdag 7 april 
Ronde Van Vlaanderen (Beloften)

 ▷ Zaterdag 21 april 
E3 Harelbeke (Juniores)

 ▷ Zaterdag 21 april  
E3-3bergenprijs (Elite)

Houd op deze data rekening met 
eventuele omleidingen.

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

Wielerkalender
Ronde Van Vlaanderen  
voor dames en heren
Op zondag 1 april 2018 
doorkruist ‘Vlaanderens 
Mooiste’ onze gemeente.

Hellingen 
 ▷ Kortekeer
 ▷ Steenbeekdries
 ▷ Taaienberg 

Let op: de Eikenberg is dit jaar 
uit het parcours geschrapt!

We Ride Flanders
Ronde van Vlaanderen voor 
wielertoeristen en recreanten
Op zaterdag 31 maart 2018 
rijden maar liefst 16.000 
wielerliefhebbers de Ronde. 

Veiligheid
Het spreekt voor zich dat de 

hoogdag voor de wielerlief-
hebber extra maatregelen 
vraagt om de veiligheid te 
garanderen. In Maarkedal 
wordt tijdens de Ronde op 
zondag een veiligheidszone 
afgebakend rond de Taaien-
berg, waar, omwille van het 
groot aantal toeschouwers en 
de beperkte mobiliteit, 
bijkomende veiligheidsmaat-
regelen worden getroffen. 
Op beide dagen worden 
politiemaatregelen genomen 
om het plaatselijk verkeer en 
de doortochten zo veilig en 
vlot mogelijk te laten 
verlopen. De tijdelijke 
bijzondere politiereglementen 
en alle andere informatie 
omtrent het parcours en de 
veiligheidszone, kan je vinden 
op www.maarkedal.be.

Hoe lang zullen de werken 
duren?
Het einde van de werken wordt 
geschat in de loop van 2020. De 
aangegeven fasering en timing 
zijn een inschatting en onderhe-
vig aan wijzigingen afhankelijk 
van de weersomstandigheden. 
 
Wat is het verschil tussen de 
voorbereidende werken voor de 
aanleg van nutsleidingen en de 
eigenlijke wegenis- en riole-
ringswerken?
De voorbereidingswerken 
betreffen het verzekeren van de 
afwatering, het rooien van hagen 
... Ze zijn minder ingrijpend dan 
de eigenlijke wegenis- en 
rioleringswerken. Gedurende de 
voorbereidende werken zal de 
rijweg niet (volledig) opengebro-
ken en zal de hinder eerder 
beperkt zijn.
 
Hoe kan ik tot aan mijn  
woning geraken?
Tijdig worden lokale omleidings-
routes geplaatst door de aannemer. 
Om de vooruitgang van de werken 
te verzekeren, vragen wij de 
ruime omleidingsroute te volgen 
indien je niet noodzakelijk in de 
buurt van de werken moet zijn.

Dagelijks komt er een verpleeg-
ster of maaltijdbedeling.  
Kunnen zij elke dag mijn 
woning bereiken?
Heb je speciale zorgen nodig dan 
kan je dat zeker melden aan de 
dienst Patrimonium (055 33 46 
64). Wij houden zo goed als  
mogelijk rekening met je 
persoonlijke situatie en nemen 
de nodige voorzorgen. 

Wat met de betrokken  
handelaars?

 ▷ Het gemeentebestuur  
zorgt voor signalisatie van  
de bereikbaarheid van 
handelaars.

 ▷ Handelaars die hinder 
ondervinden van de werken, 
kunnen aanspraak maken op 
een hinderpremie van de 
Vlaamse overheid.  
Voor meer informatie en om 
je hinderpremie aan te 
vragen kan je terecht op  
www.vlaio.be/hinderpremie.

 
Wat met de bussen van De Lijn?
Alle info in verband met de 
bussen van De Lijn, de routes  
en eventuele tijdelijke haltes  
vind je op www.delijn.be.  
Je kan er inloggen op 
 

mijnlijn.be om je persoonlijke 
situatie te bekijken. 

Kan ik op mijn oprit?
Doorgaans zullen opritten buiten 
de werkuren bereikbaar zijn voor 
bewoners. Indien dit uitzonderlijk 
niet het geval is, word je hiervan 
vooraf op de hoogte gebracht.  
De aannemer die de werken 
uitvoert, zal tijdig een briefje  
in je brievenbus steken.
 
Wat als ik niet tot aan mijn  
oprit kan geraken?
Indien je oprit tijdelijk niet 
toegankelijk is, zal het gemeen-
tebestuur de nodige parkeer-
plaatsen voorzien. Wij vragen  
je om je voertuig tijdig te 
verplaatsen zodat de uitvoering 
van de werken niet verhinderd 
wordt.

Hoe wordt afvalophaling 
geregeld indien de weg  
niet toegankelijk is voor de 
vuilniswagen?
Indien de vuilniswagen niet tot 
aan je woning kan, zal de 
aannemer verzamelplaatsen 
voorzien voor het collecteren van 
het afval. 
 
  www.maarkedal.be/N457

De werken zijn opgedeeld in 10 
fasen. In een eerste fase, die nog in 
maart van start zal gaan, worden 

de voorbereidende werken voor de 
nutsmaatschappijen uitgevoerd van aan 
de N60 tot het kruispunt met de Etikho-
vestraat. Vanaf de start van de werken 
wordt alle doorgaand verkeer omgeleid 
via de N8. Voor plaatselijk verkeer 
worden lokale omleidingen aangegeven. 
In de eerste fase wordt een lokale 
omleiding voorzien via Stationsberg en 

Mariaborre. De tweede fase gaat verder 
vanaf de Etikhovestraat tot aan de 
ruilverkavelingsweg ter hoogte van 
Gansbeekstraat 15a. 
Na de voorbereidende werken kunnen de 
nutsmaatschappijen (Farys, Eandis, 
Aquafin en Telenet) aan de slag. De 
effectieve wegeniswerken in de eerste 
fase zullen pas van start gaan na het 
bouwverlof. Dan wordt ook gestart met 
de voorbereindende werken in de derde 
fase die loopt tot in Schorisse.

VEELGESTELDE VRAGEN
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BIBLIOTHEEK

Maart is Jeugdboekenmaand in de Bibliotheek! Dit 
jaar is het thema ‘Eureka - wetenschap en techniek’. 
Voor de kinderen van de derde graad lager onderwijs 
organiseerden we al een workshop ‘Van film naar 
virtual reality’. 
De kinderen van de eerste en tweede graad kunnen 
de wetenschapper in zichzelf bovenhalen! Jullie 
kunnen knotsgekke proefjes doen in de Bibliotheek op 
woensdagnamiddag 14 en 21 maart en op vrijdagna-

middag 16 en 23 maart. Wie weet ben jij wel de 
volgende Einstein?!
Maar ook met je klas kan je meedoen aan de 
wedstrijd: ‘Wie wordt de Eurek(l)a(s) van 2018?’ 
Bedenk een leuke wetenschappelijke proef met je 
klas, maak er een filmpje over en win een tof science 
gadget en een boekenbon voor plezante boeken! De 
filmpjes moeten jullie voor 26 maart sturen naar 
bibliotheek@maarkedal.be. 

Half februari startte een grootschalig 
wetenschappelijk onderzoek naar 
bibliotheekgebruik. Onderzoeksgroep TOR  
van de Vrije Universiteit Brussel onder-
zoekt, onder leiding van professor Ignace 
Glorieux, het bibliotheekgebruik in 
Vlaanderen en Brussel. Er wordt gepeild 
naar de tevredenheid, aard van gebruik, 
zoekstrategieën en wensen van volwassen 
bibliotheekgebruikers in 107 Vlaamse en 

Brusselse bibliotheken.
In de loop van maart krijg je een mail of 
brief, met een uitnodiging om deel te 
nemen aan de enquête. We zouden het erg 
waarderen als je even de tijd neemt om de 
vragenlijst in te vullen. Je deelname is erg 
belangrijk; enkel op die manier komen we 
te weten wat je over de bibliotheek denkt 
en wat jouw wensen zijn.

Ter gelegenheid van gedichtendag op 25 januari lieten de 
kinderen van de gemeentelijke basisschool hun dichterlijke 
creativiteit de vrije gang. Norah, leerling van het 5de leerjaar in 
Maarke-Kerkem, en Elio, leerling van het 4de leerjaar in 
Nukerke, kaapten de eerste prijs weg. Genieten jullie mee van 
een stukje kinderlijke poëzie?

Op donderdag 8 februari vierden we Carnaval. Er 
werd gezongen en gedanst. De eerste kleuterklas van 
Nukerke trok met de belbus naar woonzorgcentrum 
Ter Gauwen, waar jong en oud zorgden voor volle 
ambiance!

Wij nodigen jullie van 
harte uit op één van 
onze volgende feesten!

 ▷ Lentefestival op vrijdag 30 
maart in het Marca voor beide 
afdelingen

 ▷ Belgische avond in afdeling 
Nukerke op zaterdag 26 mei 
(stoverij, balletjes in tomaten-
saus, vol-au-vent met frietjes en 
vegetarische schotel)

 ▷ Schoolfeest met kipfestijn en 
optreden van de kinderen in het 
Marca op zondag 27 mei  
(voor kaarten en inlichtingen: 
0477 43 52 58)

Jeugdboekenmaand: ‘Eureka!’

Gebruikersonderzoek

Gedichtendag: wedstrijd

Ambiance op Carnaval

Vrienden

Ik heb een vriend waar ik graag mee speel,
en een vriend waar ik elke dag mee praat.
Ik heb een vriend waar ik alles mee deel,
en een vriend die me troost als  
het even niet goed gaat.
Vrienden zijn een stuk van mijn leven,
ik heb er veel, misschien wel zeven! 
(Elio, L4 Nukerke)

De regenboog

De regenboog, vol met mooie kleuren
waar iedereen kan van opfleuren.
Soms lijkt hij zo dichtbij.
En is het precies zoals een schilderij.
Ik droom dat ik van de regenboog kan glijden.
Of met mijn fiets er naartoe kan rijden.
Regenbogen maken me blij! 
Jammer genoeg is het snel weer voorbij.
Regen en zon
en een regenboog aan de horizon.
Laat ons samen dromen
hoe we er naartoe kunnen komen. 
(Norah, L5 Maarke-Kerkem)
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JEUGDJEUGD

De dienst Vrije Tijd is op zoek naar monitoren voor de speelplein- 
werking. Ben jij minimum 16 jaar en heb je zin om tijdens de 
zomervakantie met kinderen te spelen, knutselen of ravotten? Zit je 
boordevol creatieve ideeën waar je geen blijf mee weet? Dan ben jij 
onze man of vrouw!  Jou hebben we nodig!  Jij bent de geknipte 
persoon!  Jij bent de speelpleinmonitor die wij zoeken!

WAT BIEDEN WIJ?
 ▷ een gezellige tijd tussen 

joelende kinderen op het 
speelplein in Maarkedal

 ▷ een enthousiaste groep 
leeftijdsgenoten die samen 
met jou instaan voor de 
begeleiding van de kinderen

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

 ▷ een gezellige speelpleinsfeer
 ▷ een goede begeleiding en 

ondersteuning van meer 
ervaren monitoren (groeps- 
en hoofdverantwoordelijken) 
en van de dienst Vrije Tijd

 ▷ openheid en ruimte voor 
creativiteit en speelsheid

 ▷ een forfaitaire vergoeding 

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

 ▷ 2 - 6  juli: speelpleinwerking 
 ▷ 9 - 13  juli: speelpleinwerking 
 ▷ 16 - 20 juli: sportkamp en kleutersportkamp  
 ▷ 6 - 10 augustus: speelpleinwerking 
 ▷ 13 - 17 augustus: speelpleinwerking (niet op woensdag 15 augustus) 
 ▷ 20 - 24 augustus: speelpleinwerking
 ▷ 27 - 31 augustus: fietssportkamp voor 10 tot 15 jarigen

De inschrijvingen starten op woensdag 2 mei om 16 uur.

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

voor jouw vrijwillige inzet 
van 30 euro per dag

 ▷ een eigen ‘speelplein- 
monitorenshirt’!

 ▷ elke vrijdag lekkere  
frieten op kosten van de 
zaak, een te gekke barbecue 
en andere monitoren- 
activiteiten

 ▷ en nog zoveel meer …
 
WAT VERWACHTEN WIJ?

 ▷ minstens 16 jaar zijn
 ▷ basiskennis ‘spelletjes en 

activiteiten’ en ‘omgaan met 
kinderen’

 ▷ interesse in het jeugdwerk en 
in jeugdactiviteiten

 ▷ gevoel voor verantwoorde-
lijkheid

 ▷ voorbereiden en organiseren 
van leuke activiteiten samen 
met de andere moni’s en 
groepsverantwoordelijke

 
WIJ ZOEKEN MONITOREN 
VOOR DE VOLGENDE  
PERIODES:

 ▷ 2 - 6 juli
 ▷ 9 - 13 juli
 ▷ 6 - 10 augustus
 ▷ 13 - 17 augustus
 ▷ 20 - 24 augustus

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

Monitoren gezocht

Ook deze zomer sportkampen 
en speelpleinwerking

Interesse?
Wil je meer informatie of wil je je 
kandidaat stellen? Aarzel niet en 

neem contact op met de dienst Vrije 
Tijd: 055 33 46 52 of 

vrijetijd@maarkedal.be
Na de kandidaatstelling word je 

uitgenodigd voor een 
kennismakingsgesprek. 
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MILIEUMILIEU

Kadavers van dieren mogen niet 
meegegeven worden met het 
restafval. Bij voorkeur komt het dier 
bij een erkend verwerker terecht. 
Er is een verschil tussen gezel-
schapsdieren en landbouwdieren. 

Een landbouwdier moet opge-
haald worden door een erkend 
ophaler. Ophaling van landbouw-
dieren bij particulieren is gratis. 

Als je huisdier overleden is, heb je 
verschillende opties:
Dierencrematorium 

Je kan het gestorven dier zelf 
naar een dierencrematorium 
brengen. Sommige crematoria 
komen het dier ook ophalen. Een 
overzicht van erkende crematoria 
voor dierlijk afval vind je op 
www.vlaanderen.be.

Erkend ophaler
Je betaalt zelf de kosten voor het 
ophalen.

In je tuin begraven
Dieren die minder dan 10 kg 
wegen, mag je in je eigen tuin 
begraven. Houd rekening met 

volgende voorwaarden:
 ▷ de put moet minstens een hal-

ve meter diep zijn
 ▷ begraaf dieren niet in klei- of 

leemachtige grond
 ▷ gebruik een biologisch 

afbreekbare verpakking
 ▷ begraaf nooit een kadaver op 

het openbaar domein
 ▷ dieren die door een besmette-

lijke ziekte zijn gestorven mag 
je niet begraven

Landbouwdieren:
runderen, schapen, geiten en 
dwerggeiten, varkens,
hangbuikzwijnen, herten
konijnen en pluimvee voor 
commerciële doeleinden

Gezelschapsdieren:
honden, katten, knaagdieren, 
konijnen, vissen, kooi- en volièrevo-
gels, duiven, kippen, kalkoenen, 
kwartels, parelhoenders, eenden, 
ganzen en fazanten

 Meer info www.rendac.be, 
www.vlaanderen.be

Je huisdier overleden?

Tijdens Earth Hour gaat overal ter wereld een uur 
het licht uit. Met één simpel gebaar geven miljoenen 
consumenten, bedrijven en gemeentes wereldwijd 
op hetzelfde tijdstip een signaal dat ze zich zorgen 
maken over de toekomst van onze aarde. Jaarlijks 
vindt Earth Hour plaats op de laatste zaterdag van 
maart, in het weekend waarin de zomertijd begint. 
Zet 24 maart dus in je agenda, om 20.30 uur  
is het zover!

Tijdens dit weekend wordt in Maarkedal de  
monumentverlichting gedoofd. 

Laat zien dat je de aarde belangrijk vindt
Door mee te doen met Earth Hour laat je zien dat  
je de aarde belangrijk vindt. Hoe meer deelnemers 
tijdens Earth Hour, des te krachtiger is het signaal  
en de bewustwording dat we zuinig moeten  
zijn op onze aarde. Het begint bij onszelf!

Breng je (restjes) pesticiden 
binnen in het recyclagepark en ga 
vanaf dit jaar je tuin, terras of 
oprit te lijf met gezonde en 
goedwerkende alternatieven!
Pesticiden zijn heel ongezond, dat 
moeten we je niet meer vertellen. 
Maar ook de bijen en het 
grondwater bewijs je er een heel 
slechte dienst mee. Daarom: 

maak er komaf mee! Breng je laat-
ste restjes binnen en doe het 
vanaf nu op een betere manier. 

Ja, het kan zonder!
Haal die pesticiden van het rek en 
breng ze van 21 tot 28 april naar 
het recyclagepark. In ruil krijg je 
een voegenborstel van de 
Vlaamse Milieumaatschappij, 

zolang de voorraad strekt.
Ook de gemeente Maarkedal 
heeft het voortouw genomen en 
gebruikt geen pesticiden meer.

 Bereid je voor op de lente en 
bekijk de milieuvriendelijke 
tips en tricks op www.vmm.be/
mijn-gifvrije-tuin

De overheid heeft een aantal steunmaatregelen 
genomen om de toegang tot energie voor ieder-
een te verzekeren. Eén daarvan is de verwar-
mingstoelage. 

Deze toelage wordt toegekend aan:
 ▷ personen met een begrensd inkomen: 

jaarlijks bruto belastbaar inkomen is lager 
of gelijk aan 18.363,39 euro, verhoogd 
met 3.399,56 euro per persoon

 ▷ personen met recht op de verhoogde 
tegemoetkoming van de ziekte- en 
invaliditeitsuitkering en een begrensd 
inkomen

 ▷ personen met een schuldoverlast die 
genieten van schuldbemiddeling of een 
collectieve schuldenregeling én hun 
verwarmingsfactuur niet kunnen betalen

Het bedrag van de toelage is afhankelijk van de 
brandstofsoort en van de prijs per liter. De 
tussenkomst is beperkt tot 1.500 liter per jaar.

De Sociale dienst van het OCMW bekijkt samen 
met jou of je in aanmerking komt voor deze 
toelage. De aanvraag moet gebeuren binnen de 
60 dagen na levering van de brandstof. Breng bij 
de aanvraag zeker je identiteitskaart en de 
factuur of leveringsbon mee. 

 Sociale dienst, 055 33 46 67, 055 33 46 68, 
socialedienst@maarkedal.be

Gratis inleveren pesticiden van 21 tot 28 april

Warm aanbevolen: 
de verwarmingstoelage

Verhakselen 
van snoeihout 
aan huis
Van 19 tot en met 23 maart kan 
je naar jaarlijkse gewoonte als 
particulier je snoeiafval laten 
verhakselen aan huis. Je kan 
een aanvraag indienen via het 
aanvraagformulier op  
www.maarkedal.be.
Tijdens de hakselwerkzaamhe-
den moet de aanvrager 
aanwezig zijn. Per begonnen 
kwartier wordt 10 euro 
aangerekend. 



schrijf nu in op  
www.energiegroepsaankoop.be/gebouwschil
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Energie wordt steeds duurder. Om de 
prijsstijgingen te counteren en tegelijk de 
opwarming van de aarde tegen te gaan, is 
investeren in energiebesparende 
maatregelen een verstandige zet. SOLVA 
organiseert daarom een groepsaankoop 
voor dak- en spouwmuurisolatie in 
samenwerking met de gemeente 
Maarkedal en vzw BEA. Door deze 
samenaankoop worden scherpere prijzen 
afgedwongen en een goede kwaliteit 
gegarandeerd.

Aangezien elk huis zijn eigen unieke 
structuur heeft, komt een professional 
langs om je woning te bekijken. Hij maakt 
vervolgens een offerte op maat van de 
woning voor dak- of spouwmuurisolatie of 
beide. Ten gevolge van de groepsactie is 
elke offerte kwalitatief, scherp van prijs 
én gecheckt op correctheid door het 
onafhankelijke studiebureau Zero 
Emission Solutions. 

Ben je tevreden van de offerte, dan gaan 
de werken van start. Vzw BEA volgt 
samen met Zero Emission Solutions de 
uitvoering van de maatregel(en) op. 

De actie loopt nog tot en met 31 
december 2018. Schrijf je in op www.
energiegroepsaankoop.be/gebouwschil.

Infosessies 
De sessies gaan telkens door van 19.30 
tot 21 uur.

 ▷ Donderdag 19 april: zaal Noorder-
licht AC Sanitary, Gustaaf Schoc-
kaertstraat 7, 9620 Zottegem 

 ▷ Dinsdag 15 mei: zaal Brouwerij, 
Priesterstraat 13, 9600 Ronse

 ▷ Dinsdag 12 juni: Koetshuis 
(Abdijpark), Abdijstraat 10, 9500 
Geraardsbergen

 ▷ Maandag 17 september: De 
BrandWoeker, Woeker 7, 9700 
Oudenaarde

Vlaanderen Feest ter gelegenheid van 11 juli en Maarkedal feest 
mee! Dit jaar organiseren we voor de 2de keer een gezellige 
avondmarkt op het plein in Etikhove. Bij een avondmarkt horen 
kraampjes en daarvoor doen we graag beroep op jullie, inwoners 
van Maarkedal. We geven deze avondmarkt graag een lokale touch, 
met mensen, producten en talent van bij ons. Verkoop jij juwelen, 
handtassen, meubeltjes, schilderijen, speelgoed of nog iets helemaal 
anders? Ben je imker en breng je je zelf geslingerde honing graag in 
Maarkedal aan de man? Wil je dat iedereen jouw koekjes of pizza 
proeft? Heb je stekjes te koop van planten en kruiden? Wij zorgen 
voor het plein en de sfeer, jullie voor de kraampjes!

Wie doet mee? Interesse? Laat het ons weten! Neem voor 20 april 
contact op met de dienst Vrije Tijd voor meer informatie en 
inschrijving. Wij reserveren met plezier jouw plaatsje op het plein.

Praktisch
 ▷ Woensdag 11 juli vanaf 18 uur
 ▷ Standhouders brengen zelf tentje en tafel mee
 ▷ De avondmarkt staat open voor standhouders van Maarkedal 

en de nabije regio. Bij te veel inschrijvingen krijgen inwoners 
van Maarkedal voorrang en wordt een selectie gemaakt zodat 
een divers aanbod kan worden samengesteld. 

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

Groepsaankoop 
isolatie

Kraampjes gezocht!
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VERENIGINGEN AAN HET WOORD

Tien weken lang verzamelen we iedere maandag, 
woensdag en vrijdag om te leren lopen zonder 
onderbreking. Een erkend lesgever en ervaren 
lopers staan je bij in woord en daad. De laatste les 
is op vrijdag 1 juni.
Bij de Start Running van Runners Maarkedal vzw 
begin je met minuutjes lopen af te wisselen met 
stappen. Hoe verder de lessen vorderen, hoe meer 
nadruk er komt op het lopen, tot we uiteindelijk 5 km 
aan een stuk kunnen lopen, ieder aan zijn eigen 
snelheid.  Door de geleidelijke opbouw is het niet 
rampzalig om een les te missen; de volgende keer 
kan je moeiteloos weer inpikken. Ook mensen zonder 
sportervaring kunnen op deze manier gemakkelijk 
leren lopen.

Dit jaar begint de Start Running op maandag 26 
maart. Om 19.30 uur heeft de eerste van 30 
oefensessies plaats op het sportterrein van de 
Maalzaakstraat in Etikhove. De ‘lessen’ duren 20 
tot 40 minuten. 

Deelnemen kost 35 euro. Je bent daarmee ook 
verzekerd en lid van Runners Maarkedal vzw tot 
einde 2018. Om lid te worden van Runners 
Maarkedal vzw moet je 12 jaar zijn, kinderen jonger 
dan 12 kunnen onder begeleiding van een ouder 
wel meedoen aan de Start Running (gratis). 

Nog vragen? Kom naar de gratis info-avond op 
woensdag 21 maart om 19.30 uur in de kantine van 
KVVV Ardennen aan de Hollebeek in Etikhove.
 
 Inschrijven: www.runnersmaarkedal.be, 

runnersmaarkedal@telenet.be, 055 23 91 02, 
0495 57 67 05

Toneelvereniging Kwamarant pakt 
volgende maand uit met het blijspel ‘Op 
blote voeten in het park’ van Neil Simon. 
Charlotte en Paul zijn pas getrouwd. De 
spontane, impulsieve Charlotte zoekt 
een appartement voor hen uit waar de 
ordelijke, behoudende Paul de haren van 
te berge rijzen. Niet alleen moet je zes 
lange verdiepingen op om er te komen, 
het lekt er op verschillende plaatsen en 
de slaapkamer is niet groot genoeg voor 
een normaal tweepersoonsbed. 

Maar er is meer ...
In een regie van Voosti zien we  
Alies Reynaert (Charlotte), Werner 
Vervecken (Paul),  
Christel De Baere (Monique), Stijn 
Bousard (Felipe), Sam Meersman (Ben) 
en Yves Noppe (pakjesbezorger). 
Er zijn voorstellingen op 6, 7, 13 en 14 
april in parochiezaal De Wante in 
Schorisse. 
 
 www.kwamarant.be 

Start Running met Runners Maarkedal

Kwamarant speelt 
‘Op blote voeten in het park’
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VOORSTELLING

De vogel heeft geen 
vleugels meer
Een intieme voorstelling door Tina Kasse B’nicco, 
(woord) en Tina Fux (piano), gebaseerd op een 
tekst van Peter Schwiefert (1917-1944). Regie: Marc 
Michael De Smet

Tina & Tina  

in 

De vogel heeft geen vleugels 
meer 

 Peter Schwiefert (1917-1944) schrijft aan zijn moeder 
  

 

Tina Kasse B’nicco, tekst  

Tina Fux, piano  

 

 

                                                                                                                                    (Eduardo Enriquez) 

De 18-jarige Tina Kasse B’nicco (Ename) gaat een 
leven in de literatuur tegemoet. Zelf mulat, denkt ze 
over kleur, ras, integratie en kansen het hare. Ze las 
‘Brieven aan een moeder’ van de jonge, Duitse jood 
Peter Schwiefert en besloot de lange slotbrief, door 
Schwiefert geschreven als soldaat in 1944,  op de 
planken te brengen. Ze is geen actrice, maar wil 
haar stem met die van Peter verbinden. Wie dit ziet 
en hoort, zal onder de indruk zijn van het edele 
karakter, de rijke beschaving, de grenzeloze liefde 
en de idealen van een jonge kerel die de moeilijkste 
weg kiest om te verdedigen waar hij voor staat.
De 26-jarige Tina Fux (Oostende), in volle voorberei-
ding van haar tweede cd gewijd aan de 20ste-eeuw-
se, Vlaamse muziek, heeft de voorstelling mee 
gemaakt en speelt serene muziek van Bach.
De vleugels van Tina en Tina houden de boodschap 
van de vleugellamme Peter Schwiefert in herinne-
ring. Was zijn dood zinloos?

Praktisch
Donderdag 17 mei om 19.30 uur 
Administratief Centrum, 2de verdieping 
Inkom gratis. Gelieve vooraf in te schrijven in de 
bibliotheek: bibliotheek@maarkedal.be of  
055 33 46 50. 
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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. Geef zelf je activiteiten in! UiTdatabank.be

TIP!

MA ART

Claus wandelt, groeten uit Nukerke
 Zondag 18 maart, start om 10 en 14 uur

Gemeentelijke basisschool De Kleine Reus,  
Holandstraat 22
Dienst Vrije Tijd, vrijetijd@maarkedal.be
Inschrijving verplicht!

Infoavond Start Running
Met Koen De Volder van Blue Globe Sports
Woensdag 21 maart van 19.30 tot 21 uur
Hollebeek
runnersmaarkedal@telenet.be, 055 23 91 02 

Gratis advies en opzoeking  
voor je stamboom
door Familiekunde Vlaanderen
Zondag 25 maart van 9 tot 12 uur

Pastorij van Schorisse, Zottegemstraat 22 
annemie.swillens@gmail.com

Lentefestival 
Organisatie: Gemeenteschool De Kleine Reus
Vrijdag 30 maart 

APRIL

Op blote voeten in het park
Een komedie uit het leven gegrepen
Vrijdag 6, zaterdag 7, vrijdag 13 en zaterdag 14 
april, telkens van 20 tot 22.30 uur

Parochiezaal De Wante, Essestraat 1  
www.kwamarant.be

Jakob Bro, Thomas Morgan en Joey Baron
Zondag 15 april van 17 tot 18.30 uur

Sint-Britiuskerk Etikhove
legro.maarkedal@gmail.com

Start mini-herboristencursus
woensdag 18 en 25 april, 2, 16 en 19 mei

B&B ‘t Natuurlijk Genot, Maalzaakstraat 20
vegkookacademie@telenet.be

Filmfestival Blikveld
Acht bijzondere films waarin mens en natuur  
versmelten. Projecties in het Marca en de  
Sint-Vincentiuskapel. Organisatie Kiwanis. 
Universus Oudenaarde. 
Vrijdag 20 april vanaf 19 uur tot zondag  
22 april 23 uur

Meer info en tickets: www.blikveld.info

Familiale wandeling en kaasavond tvv de 
Ronsische reservaten
Zaterdag 21 april vanaf 15 uur
Vertrek aan de kerk van Louise-Marie

www.natuurpunt.be/agenda,  
astrid.van3ssche@gmail.com , 0477 51 94 19

Balanswandeling in het Muziekbos
Zondag 22 april van 10.30 tot 13 uur
Vertrekpunt aan de kerk in Louise-Marie

gezondheidsbevordering.mvl@cm.be

The amazing Comedy Magic & Gin Tour
Organisatie: Veaudeville
Vrijdag 27 april 

Quiz Jong VLD Maarkedal
Zaterdag 28 april van 20 tot 23 uur

Polyvalente zaal Maarke-Kerkem, Maarkeweg 61 
jongvldmaarkedal@gmail.com

MEI

Dwars door Maarkedal 
Woensdag 9 mei
Dienst Vrije Tijd, vrijetijd@maarkedal.be

Demonstratie van de genealogische 
software Aldfaer
Donderdag 17 mei van 20 tot 22 uur

Pastorij van Schorisse, Zottegemestraat 22
annemie.swillen@gmail.com

Voorstelling: De vogel heeft geen  
vleugels meer
Donderdag 17 mei om 19.30 uur

Administratief Centrum, 2de verdieping

Petanquetornooi Okra
Maandag 28 mei

Sint-Pieterskerk Schorisse, Zottegemstraat

JUNI

Voordracht Belgische Oorlogsvluchtelin-
gen in Gouda 1914-1918
Donderdag 14 juni van 20 tot 22 uur

Pastorij van Schorisse, Zottegemestraat 22
annemie.swillen@gmail.com

JULI

Run for fun 
Vrijdag 6 juli
Dienst Vrije Tijd, vrijetijd@maarkedal.be

Avondmarkt 
Woensdag 11 juli
Dienst Vrije Tijd, vrijetijd@maarkedal.be
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ADMINISTRATIEF CENTRUM

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

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

Gesloten op maandag 2 april, maandag 30 april,  
dinsdag 1 mei, donderdag 10 mei en maandag 21 mei.

BIBLIOTHEEK

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

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

Gesloten op donderdag 10 mei. 

OCMW

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

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

Gesloten op maandag 2 april, maandag 30 april,  
dinsdag 1 mei, donderdag 10 mei en maandag 21 mei.

RECYCLAGEPARK

Stationsberg

 ӹ PARTICULIEREN 
van 1 oktober tot en met 30 april
 ӽ woensdag: 12.30 tot 17 uur
 ӽ vrijdag: 12.30 tot 17 uur
 ӽ zaterdag: 9 tot 12 uur | 13 tot 16 uur 

van 1 mei tot en met 30 september
 ӽ dinsdag: 16 tot 19 uur
 ӽ woensdag: 12.30 tot 18 uur
 ӽ vrijdag: 12.30 tot 17 uur
 ӽ zaterdag: 9 tot 12 uur | 13 tot 16 uur

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

Sluitingsdagen: zie afvalkalender.

POLITIE

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

 ӽ maandag, donderdag en zaterdag van 9 tot 12 uur
 ӽ dinsdag van 16.30 tot 19.30 uur
 ӽ of na afspraak

Afspraak maken? 
politiemaarkedal.youcanbook.me

KIND EN GEZIN

Etikhovestraat 1

 ӽ woensdag: 17.30 tot 20 uur 
 ӽ donderdag: 9 tot 11.30 uur

Afspraak maken?
Kind en Gezin-lijn: 078 15 01 00 (van 8 tot 20 uur) 

www.kindengezin.be

WACHTDIENSTEN

 ӹ APOTHEKERS
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

 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

SOCIALE MEDIA NUTTIGE INFO

#maarkedalmoetjebeleven

@hardiesf @matthiascauchie @sofievanm

@prinsvsa @proestie1609 @thomasopsomer

@empicphotography @fredvannieuwenhuyze @paulien_moerman

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



Wie herinnert zich …
Op de laatste pagina van dit magazine duiken we telkens in 
het imposante fotoarchief van onze heemkundige kring 
Businarias. Dit keer laten we ons inspireren door het voorbije 
Sportgala en visten we sporthelden uit vervlogen tijden op. 
Herken jij iemand op de foto of heb je meer details? Laat het 
ons weten via onze Facebookpagina! Je vindt er deze en nog 
andere foto’s.

Schorisse, 1970

Nukerke, K.S.V.E. viert promotie naar 3de provinciale

Met dank aan Marc Vuylsteke, www.businarias.be


