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e hebben er jaren samen naar uitgekeken en nu zijn we er:
in de miserie. Hoera. De belangrijkste toegangsweg tot onze
gemeente, de N457, ligt open en dat zorgt voor heel wat
overlast. We moeten met zijn allen omrijden, we krijgen verkeersstromen op wegen die daar niet op voorzien zijn, zwaar verkeer daar waar
het niet thuishoort, steeds veranderende omleidingen ... Onze diensten
streven ernaar de overlast zoveel mogelijk te beperken. Zij luisteren
naar suggesties en opmerkingen, maar ideaal is de situatie uiteraard
niet. En zo blijft het ook nog even. Dus een welgemeende dank voor
het geduld en het begrip. Alle praktische informatie omtrent de
omleidingen en voortgang van de werken is te vinden op onze
gemeentelijke website en de socialemediakanalen. Als je weer eens
moet omrijden, bedenk dan waarom we deze werken doen en hoe
anders de toegang tot Maarkedal er in de toekomst zal uitzien. Bitter is
het geduld, maar haar vrucht is zoet (Saadi).
Vergeet tijdens de werken ook onze lokale handelaars niet. Zij
knokken elke dag om kwaliteit te bieden. Wij van onze kant zorgen
ervoor dat winkels en zelfstandigen in Maarkedal bereikbaar blijven.
En als u gewoon blijft gaan, dan is iedereen tevreden. Altijd
beter lokaal.
Maar er is ook goed nieuws. Het is bijna vakantie.
En waar beter dan in Maarkedal kan je jezelf
even verliezen. Reizen is immers niet meer
dan naar jezelf kijken tegen een andere
achtergrond. We zijn meer dan trots dat we
jullie die Maarkedalse achtergrond, dat
prachtig landschap vanuit een nieuw perspectief
kunnen laten zien. Het nieuw aangelegde Hollebeekpad
en de Z+ wandelroute bieden ons een unieke blik op dat
landschap en laten ons proeven van wat in de toekomst
nog allemaal mogelijk is in onze gemeente. Van juni
tot september loopt ook onze traditionele zomerwandelzoektocht. Zeker weer de moeite waard.
Ook als je niet graag wandelt en andere vormen
van ontspanning beter kan appreciëren, kan je de
volgende maanden in Maarkedal terecht: op één
van onze levendige kermissen, bals, ommegangen en talrijke buurtfeesten. Maarkedal laat zich
beleven. Zeker zo onze Vlaamse feestdag: 11 juli.
Want na een eerste, meer dan succesvolle
editie, starten we dit jaar een traditie. Op die
woensdagavond is iedereen vanaf 18 uur weer
welkom op het Etikhoveplein voor onze
gezellige 11 julimarkt.
Tot dan!

Bitter is het
geduld, maar
haar vrucht is
zoet (Saadi)

Met enthousiaste groeten,
Joris Nachtergaele // Burgemeester
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Nieuwe wandelroute Z+
Op zondag 10 juni werd Z+, een nieuwe
wandelroute door Maarkedal, officieel
geopend. Z+ staat voor ‘zitten met een
plus’. Op 5 locaties werden bijzondere
zitobjecten geplaatst, stuk voor stuk
zitobjecten met een plus.
De wandelroute bestaat uit 2
lussen, goed voor 7,5 en 4,5 km
wandelen langs trage wegen,
tussen de velden, met magnifieke
vergezichten en langs zalige
plekjes ... Het bijzondere landschap van Maarkedal, in het hart
van de Vlaamse Ardennen, vormt
het uitgangspunt van Z+. De
unieke zitobjecten maken de
beleving van het eindeloze
landschap compleet en geven een
extra aan de stop onderweg.

LUS 1
Lus 1 is goed voor 7,5 km
wandelplezier. Op deze route, die
vertrekt aan het kerkje in
Kerkem, ontdek je drie Z+
objecten:

‘Tweesprong’, een ontwerp van
Karel Verhoeven
Karel Verhoeven ontwierp voor
het kapelletje aan het Leideveld
twee bakstenen trapjes, vanwaar
het genieten is van het landschap. Het gaat om een zeer
subtiele ingreep. De zittrapjes zijn
uitgevoerd in hetzelfde materiaal
als het 19de-eeuwse, intussen
gerestaureerde, kapelletje
ernaast. Tegelijk werden aan het
kapelletje een aantal summiere
elementen toegevoegd in
messing, waardoor het nieuwe
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ontwerp verwijst naar het oude
kapelletje en omgekeerd. Dit
ontwerp werd uitgevoerd door
Hofke ter Musse, die tegelijk ook
de restauratie van de kapel ter
harte nam.

‘Op stap’, een ontwerp van
Marthe Vanthuyne
Ontwerpster Marthe Vanthuyne
uit Sint-Amandsberg vond een
goede functionele toepassing
voor de Bossenaarmolen, in de
vorm van een trap die tevens
dienst doet als zitplaats: ‘Eens
boven gaat de houten trap
vloeiend over in een zitbank om
te genieten van het prachtige
uitzicht enerzijds en het erfgoed
(de molen) anderzijds.’
Marthe sleepte met dit ontwerp
ook de bijzondere prijs ‘André
Verroken’ in de wacht. André
Verroken, inwoner van Maarkedal
en bekend vormgever, noemde
haar ontwerp een eenvoudig
maar heel krachtig idee, dat nog
versterkt wordt door het contrast
met de molen. ‘Op stap’ werd
uitgevoerd door lokale maker
Herman Interieur.

‘Drieluik’, een ontwerp van
Karel Verhoeven
Aan een bocht in de Kerkemstraat, omringd door weides en

verscholen achter een aantal
jonge bomen en struiken, ligt een
mooi plekje. Voor deze plek
ontwierp Karel Verhoeven
‘drieluik’. Enerzijds refereert het
ontwerp naar het concrete: zitten,
tafelen; anderzijds is de realisatie
een vrij spel van lijnen en
vlakken, doorzichten en opzich-

ten, horizon versus nabijheid.
Karel Verhoeven stond zelf in
voor de uitvoering van zijn
ontwerp..

laatste geval is er een aanlooproute van 800 meter, waardoor je een
wandeling van 6 km krijgt. Lus 2
is goed voor twee Z+ objecten.

LUS 2

‘Bakstenen tapijt’, een ontwerp
van Floris Vincke en Thijs Urban

Lus 2, de kleinere lus, laat je 4,5
km wandelen. Starten kan in
Terbeke of in Louise-Marie. In het

Floris Vincke en Thijs Urban, een
architectenduo uit het Gentse,

ontwierpen een mooi geïntegreerd bakstenen tapijt langs de
trage weg aan de Donderij. De
jury loofde het mooie evenwicht
tussen een interessant beeld
enerzijds en een functionele
toepassing anderzijds. De visie
van de jonge architecten: ‘Eerder
dan het toevoegen van een
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Wil je zelf gaan
wandelen?
meubel in het landschap, kan het
landschap hier zelf meubel
worden. Het specifieke, herkenbare profiel van dit pad wordt
gebruikt als mal. Dit levert een
meubel op dat niet zomaar in een
andere context geplaatst kan
worden, maar verankerd ligt in
het landschap.’ Het ontwerp
‘bakstenen tapijt’ werd gerealiseerd door David Van der
Bruggen, een lokale aannemer.

‘Deurnis’, een ontwerp van Jan
Detavernier
Langs de Boskantdreef groeit een
‘deurnis’, een portaal naar de
natuur en een plek die je even
mag doen twijfelen of het pad
reizen betekent … Geborgen in
zijn nis wordt de vlucht bepaald.
‘Deurnis’ is een ontwerp en
realisatie van Jan Detavernier.

‘Bakstenen tapijt’, een ontwerp van Floris Vincke en Thijs Urban

De route kan je downloaden op
www.maarkedalmoetjebeleven.be.
Vergeet zeker niet je mooiste
foto’s te posten op sociale
media. Gebruik de hashtags
#zplus, #maarkedal,
#maarkedalmoetjebeleven en
#vlaamseardennen.

‘Op stap’, een ontwerp van Marthe Vanthuyne

De ontwerpers
Via een wedstrijd gingen wij op zoek
naar bijzondere zitobjecten,
ontworpen voor een specifieke
locatie langs de wandelroute. De
opdracht: creëer een unieke
zitplaats die aan wandelaars en
fietsers een extraatje biedt tijdens
de stop onderweg. Aan de wedstrijd
deden 51 vormgevers mee, zowel
professionals als amateurs. Zij
dienden samen precies 100
ontwerpen in. De jury, bestaande uit
Johan Valcke, jarenlang directeur
van en drijvende kracht achter
Design Vlaanderen, vormgevers
Elisabeth Leenknegt en Ben Storms,
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kunstenaar Matthieu Ronsse en
boomverzorger Peter Vosters kregen
de moeilijke taak om uit alle
inzendingen die ontwerpen te kiezen
die het meest beantwoordden aan
de opdracht.
Na een eerste selectie en een
ontmoetingsmoment tussen jury en
ontwerpers, selecteerde de jury drie
ontwerpen die opvielen door de
subtiele en vanzelfsprekende manier
waarop ze geïntegreerd worden in
het landschap. Ze voegen er op een
heel bescheiden manier iets aan
toe. Ze benutten de structuur van de

site en laten op die manier het
landschap de hoofdrol spelen in
plaats van de aandacht naar zich
toe te trekken.
De geselecteerde zitobjecten zijn
van de ontwerpers Marthe Vanthuyne, Kai Kinnaer (dit ontwerp wordt in
een latere fase uitgevoerd) en Floris
Vincke en Thijs Urban.
Naast de drie geselecteerde
ontwerpen werden, in overleg met
de jury, nog twee van de deelnemende ontwerpers aangeduid, om in
opdracht een nieuw ontwerp in te
dienen. Jan Detavernier en Karel
Verhoeven viel die eer te beurt.

Nieuws uit Maarkedal ◁
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Heb jij recht op een mantelzorgtoelage?
Sta jij in voor de thuisverzorging van
een zorgbehoevend persoon? Dan
kom je misschien in aanmerking voor
een mantelzorgtoelage!

Hoeveel bedraagt de toelage en
wie komt in aanmerking?
De mantelzorgtoelage bedraagt 300
euro voor een volledig verzorgingsjaar.
Bij een onvolledig verzorgingsjaar
wordt deze verhoudingsgewijs
berekend. De berekening gebeurt op
basis van het verzorgingsjaar dat het
jaar van de aanvraag voorafgaat.

Algemene
toekenningsvoorwaarden
De verzorger en de zorgbehoevende
moeten gedurende de periode
waarvoor de toelage aangevraagd
wordt, ingeschreven zijn in het
bevolkingsregister van Maarkedal en

er ook daadwerkelijk verblijven. De
zorgbehoevende mag niet permanent
in een residentiële instelling verblijven.
De mantelzorgtoelage wordt slechts
toegekend wanneer er geen tussenkomst is door de Vlaamse Zorgverzekering. Een attest van de Vlaamse
Zorgkas vermeldt of en voor welke
periode een tussenkomst verleend is
door de Vlaamse Zorgverzekering.

Bijzondere
toekenningsvoorwaarden
▷▷ De zorgbehoevende is jonger
dan 21 jaar:
De zorgbehoevende geniet een
verhoogde kinderbijslag op basis
van een verminderde zelfredzaamheid, wat gestaafd wordt
door een attest van het
kinderbijslagfonds.

▷▷ De zorgbehoevende is 21 jaar
of ouder:
De zorgbehoevende komt in
aanmerking bij een score van
minimaal 30 punten op de
BEL-profielschaal, of indien hij
over een attest van de Federale
Overheidsdienst Sociale
Zekerheid beschikt met een
vermindering zelfredzaamheid
van ten minste twaalf punten.

Hoe een mantelzorgtoelage
aanvragen?
Dien je aanvraag en de bewijsstukken
in tot uiterlijk 30 juni. Verzorgers die
vorig jaar een toelage ontvingen,
worden door de sociale dienst
gecontacteerd.

Maaibeurten en bermbeheer
Hoe zat dat ook alweer?
Het bermbesluit bepaalt dat bermen niet gemaaid
mogen worden voor 15 juni. Een eventuele tweede
maaibeurt mag pas uitgevoerd worden na 15 september.
De enige toegestane afwijking hierop is de ‘veiligheidsmaaibeurt’ (voor 15 juni) om de verkeerstekens en de
signalisatie vrij en zichtbaar te houden.
Langs gemeentelijke wegen vinden jaarlijks drie grote
maaibeurten plaats gedurende het seizoen:
▷▷ veiligheidsmaaibeurt (voor 15 juni)
▷▷ eerste algemene maaibeurt (na 15 juni en nadat
minimum één maand verlopen is na de uitvoering
van de veiligheidsmaaibeurt)
▷▷ tweede algemene maaibeurt (na 15 september)

De effectieve uitvoeringsperiode van elke maaibeurt kan
jaarlijks verschillen afhankelijk van onder meer de
weersomstandigheden. Hou er ook rekening mee dat,
door ons uitgebreid wegennet, het maaiwerk een aantal
weken in beslag kan nemen.
Gemiddeld zijn de bermstroken die behoren tot het
openbaar domein 1,5 tot 2 meter breed langs beide
zijden van de weg. De bermen worden door het
gemeentebestuur onderhouden. Gewassen aangeplant op
de bermstroken zullen volgens de richtlijnen uit het
bermbesluit gemaaid worden. Het respecteren van de
afmetingen van de bermen en het herstel van beschadigde bermen is opgenomen in het GAS-reglement en
overtredingen worden beboet.

Sociale dienst, 055 33 46 67
conny.goeminne@ocmwmaarkedal.be

Nieuw noodnummer 1722

Voor niet-dringende interventies bij storm of wateroverlast
De dienst 112 lanceerde het nieuwe noodnummer
1722 voor niet-dringende interventies van de
brandweer. Dat nummer zal voortaan geactiveerd
worden bij extreme weersomstandigheden, zoals een
zware storm of intense regen. De bedoeling is dat
mensen naar 1722 bellen als ze de brandweer nodig
hebben maar er niemand (potentieel) in levensgevaar
is. Op die manier blijft het nummer 112 beter
bereikbaar voor mensen die wel dringend bijstand
nodig hebben.
Het is op basis van een code oranje of rood van het
Koninklijk Meteorologisch Instituut van België (KMI)
dat bepaald wordt of het nummer 1722 geactiveerd
wordt. Minstens een uur voordat de storm of het
onweer kan toeslaan, worden de lijnen opengezet. De
activatie van het nummer 1722 zal altijd via de media
aangekondigd worden.
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App 112 BE
De app 112 BE is de tweede
nieuwigheid in de oproepen naar
noodcentrales op korte tijd.
Het belangrijkste voordeel van de
app is dat mensen de noodnummers
niet moeten onthouden en ze dus
ook niet kunnen vergeten als ze in paniek zijn. Ze
klikken gewoon op het icoontje van politie, brandweer
of ambulance, afhankelijk van de hulp die ze nodig
hebben.
www.112.be

Strijkwinkel is verhuisd
Openingsuren
Maandag 8 tot 10 uur
Woensdag 16 tot 18 uur
Donderdag 15 tot 17 uur
Zaterdag 9.30 tot 11.30 uur
Jaarlijks verlof van maandag 16
tot en met zaterdag 28 juli!

PROFICIAT
Guy Eeckhout
De winnaar van 1 jaar gratis strijk

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

Nieuws uit Maarkedal ◁
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OMGEVING

OP DE HOOGTE

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

Beslist

Update van de
investeringsprojecten
Berg Ten Houte
De werken aan de Tenhoutestraat schieten goed op. Na de
strijd met de talrijke bronnen die onder de weg zitten, werd
gestart met het plaatsen van de borduren. Ondertussen
staan alle borduren en worden de kasseien gelegd. Ook
de grachten krijgen een opknapbeurt: ze worden
heraangelegd met schanskorven en schotten om het water
te remmen.

Composteren brengt je tuin tot leven
Maak van je eigen tuin een
natuurgebied. Leer composteren en
tover je tuin tot leven!
Composteren is niet moeilijk.
Voor tuinen tot 400 m² gebruik je
een compostvat. Je kan er je
tuinafval samen met je keukenafval
in verwerken. Voor grotere tuinen

zijn compostbakken aangewezen.
Herfstbladeren, dorre bloemstengels en gazonmaaisel weer je uit je
compostbak door ze meteen in je
tuin te gebruiken.
Liefst een derde van je afval kan
omgetoverd worden in krachtvoer
voor je tuin. Door te composteren

doe je eigenlijk wat de natuur altijd
al gedaan heeft: de natuurlijke
kringloop zijn gang laten gaan.

Vernieuwen betonvakken
Compostbakken en -vaten zijn te
koop bij de dienst Omgeving en
Wonen.
www.natuurpunt.be/composteren

Omgevingsvergunning
Sinds 1 januari is de omgevingsvergunning een feit. Dit houdt in dat alle
vergunningsaanvragen en meldingen,
zowel stedenbouwkundig als milieugerelateerd, digitaal behandeld worden.
Je kan zelf een aanvraag indienen via
www.omgevingsloket.be. Wanneer het
een aanvraag betreft waarbij een
architect betrokken is, dient de architect
de aanvraag in.
Wens je stedenbouwkundige inlichtingen
of heb je hulp nodig bij het ingeven van
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Wie door Maarkedal rijdt zal af en toe wel eens over een
betonvak rijden dat niet helemaal ligt zoals het hoort. Wij
zetten alles in het werk om de slechte plaatsen aan te
pakken. Zo werden onlangs enkele betonvakken vernieuwd
in de verschillende deelgemeenten. In het najaar zullen
opnieuw enkele straten voorzien worden van een nieuwe
laag beton of asfalt.

Woonproject Puttene
een aanvraag, dan kan je een afspraak
maken met de dienst Omgeving en
Wonen.
Voor aanvragen of meldingen die door
de dienst moeten gedigitaliseerd worden
in het omgevingsloket, wordt een retributie aangerekend conform het betreffende reglement zoals vastgesteld door de
gemeenteraad.
Een overzicht van alle retributiereglementen vind je op www.maarkedal.be

De nieuwbouwwoningen krijgen vorm. Bij de meeste huizen
werden de gevelsteen en de dakconstructie reeds
afgewerkt. Rond het bouwverlof kan gestart worden met de
dakbedekking, waarna snel het buitenschrijnwerk zal
volgen. De woningen worden voorzien van grote glaspartijen om zoveel mogelijk gebruik te maken van natuurlijk
licht. Het woonproject is centraal gelegen en omgeven
door natuur. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen
met Solva: Karine Van Gijsegem, 053 64 65 20, karine.van.
gijsegem@so-lva.be.
Dienst Patrimonium, 055 33 46 64
patrimonium@maarkedal.be

GEMEENTERAAD FEBRUARI 2018
▷▷ In uitvoering van het decreet Lokaal Bestuur van
22 december 2017 werd de gemeente- en
OCMW-secretaris aangesteld als algemeen
directeur. Het ambt van secretaris bestaat niet
langer en vanaf nu draagt Lesley Jourquin de titel
algemeen directeur.
▷▷ Er wordt een aanvullend politiereglement getroffen
met betrekking tot de signalisatie van het
verkeersplateau in de Bosgatstraat. Het aanvullend
politiereglement voor de afbakening van de zone
30/50/70, wordt aangepast waardoor de zone 50
ter hoogte van de Bosgatstraat uitgebreid wordt,
zodat het verkeersplateau reglementair kan
aangelegd worden.
▷▷ Het aanvullend politiereglement voor het instellen
van een zone verboden doorgang, uitgezonderd
plaatselijk verkeer in Turkije, wordt aangepast
zodat deze verkavelingsweg ook toegankelijk is
voor schoolbussen. Hierdoor kunnen gevaarlijke
verkeerssituaties bij het ophalen en thuis brengen
van leerlingen vermeden worden.
GEMEENTERAAD MAART 2018
▷▷ In het kader van de werken aan de N457 keurt de
gemeenteraad de samenwerkingsovereenkomst
tussen Aquafin nv, gemeente Maarkedal, TMVW,
AWV en stadsbestuur Oudenaarde goed.
▷▷ Ingevolge de inkanteling van PISAD in de vzw
Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg, keurt
de gemeenteraad een samenwerkingsovereenkomst met het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg goed.
▷▷ Het project ‘Give us a break’ krijgt een financiële
steun van 500 euro.
▷▷ Er wordt een protocolakkoord afgesloten betreffende de gemeentelijke administratieve sancties
inzake inbreuken op het strafwetboek (niet-verkeer).
GEMEENTERAAD APRIL 2018
▷▷ Een aanvullend politiereglement wordt goedgekeurd met betrekking tot het Hollebeekpad. Het
pad wordt voorbehouden voor voetgangers,
fietsers en ruiters.
▷▷ Er wordt een gebruikersreglement voor GC het
Marca en voor de polyvalente zaal in MaarkeKerkem goedgekeurd.
De volledige besluitenlijst kan je raadplegen op
www.maarkedal.be
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Viktor en Cynthia: nieuw bloed op de dienst Patrimonium

De plaats waar elke klus
in gang wordt gezet
Een nieuwe airco voor het woonzorgcentrum, een wegverzakking,
maar ook de heraanleg van de N457. Op de dienst Patrimonium
wordt elk plan of idee omgezet in praktijk. Maak kennis met Viktor
Gielen (24) en Cynthia Van Durme (42).
Cynthia: ‘Sommige mensen
denken bij het woord ‘patrimonium’ aan het in stand houden van
oude gebouwen of historisch
erfgoed, zoals ik eerlijk gezegd
ook ooit dacht. Dat klopt dus niet.’
Viktor: ‘Patrimonium gaat over
alles op het grondgebied van de
gemeente: gebouwen, wegen,
werven, begraafplaatsen …’
Cynthia: ‘Maar ook bijvoorbeeld
de infrastructuur van het
gemeentelijk onderwijs en het
woonzorgcentrum. Vandaag ben
ik bijvoorbeeld bezig geweest met
een nieuwe keuken voor de
gemeenteschool en een airco voor
het woonzorgcentrum. De
mogelijkheden bekijken, offertes
opvragen …’
Viktor start de projecten en volgt
ze op, Cynthia zorgt voor de
concrete en administratieve
invulling: contacten met aannemers, voorbereiden van dossiers
voor de gemeenteraad.
Viktor: ‘We hebben wekelijks
overleg met de Technische
Uitvoeringsdienst. Sommige
werken worden daar besproken
en opgenomen, grotere projecten
gaan eerst naar het college van
burgemeester en schepenen en
komen dan terug bij ons om te
worden uitgewerkt. Het is soms
een beetje zoeken. De voorbereiding is vaak het moeilijkst, er
moet veel worden afgewogen en
geregeld en eigenlijk verandert er
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dan nog niets. Eens de werken
zijn begonnen en je ziet het ter
plaatse ook veranderen, geeft dat
voldoening.’

Zoals nu met de heraanleg
van de N457?
Viktor: ‘Dat is een dossier met
een heel lange geschiedenis, de
eerste plannen zijn al meer dan
10 jaar oud en dateren dus van
ruim voor wij hier aan de slag
gingen. Wij komen er nu op het
laatste bij, op het moment dat de
werken echt van start gaan.’
Cynthia: ‘Dat maakt het soms
wat moeilijk, omdat we zicht
moeten hebben op zaken van
jaren geleden: wat is er toen
precies besloten, wat staat er in
het bestek ... In dossiers die we
zelf opstarten, vinden we
gemakkelijker onze weg.’
Viktor: ‘We zitten nu in de
eindfase van deze legislatuur, in
de afwerkingsfase van de verschillende projecten die de huidige
ploeg wilde verwezenlijken. Ook
het Marca en het Hollebeekpad
waren grote dossiers met een
lange voorgeschiedenis. Echt grote
werken hebben we dus nog niet
zelf opgestart.’

Jullie werken hier allebei een
half jaar. Viktor, voor jou is dit
een eerste job. Hoe kwam je
hier terecht?

ik via mijn tante te weten kwam
dat men in Maarkedal op zoek
was naar iemand voor de dienst
Patrimonium. Ik heb onmiddellijk
contact opgenomen en dan is het
snel gegaan.’
Cynthia: ‘Voor ik naar Maarkedal
kwam, deed ik administratief
werk voor een bedrijf in de
privésector. Iets helemaal anders.
Ook de manier van werken is
anders. Voor elk werk moeten we
minstens drie offertes opvragen,
voor sommige zaken is het
akkoord van het college van
burgemeester en schepenen
nodig … Dat lijkt misschien
omslachtig, maar zo gaat dat nu
eenmaal in een openbare dienst.
En uiteindelijk werken we met
het belastinggeld van de mensen.’

Je bent afkomstig uit Zottegem,
Cynthia, dus het stratenplan dat
hier ligt heb je wellicht al veel
geraadpleegd?
Cynthia: (lacht) ‘O ja! En Google
Maps. Als het over een bepaalde
straat gaat, moet ik soms eens
denken waar die precies ligt. Nu ja,
je leert dat snel. En sowieso rij ik in
mijn vrije tijd graag eens rond in
Maarkedal: genieten van de mooie
streek en het is nog nuttig voor
mijn job ook.’
Dienst Patrimonium, 055 33 46 64
patrimonium@maarkedal.be

Viktor: Ik was net afgestudeerd
en deed nog een vakantiejob toen
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Zomerwandelzoektocht

Gezocht: herinneringen aan Wereldoorlog I
Op 11 november 2018 is het precies 100 jaar
geleden dat er een einde kwam aan de Eerste
Wereldoorlog. Op 10 en 11 november organiseert
het gemeentebestuur in samenwerking met de
cultuurraad een aantal activiteiten om dit te
herdenken.
Hiervoor zijn we, samen met de heemkundige
kring Businarias, nog op zoek naar materiaal. Ken
jij nog familieverhalen over de Groote Oorlog?
Heb je nog brieven, foto’s, medailles, een

!
n
u
f
r
o
f
Run

versleten geldbeugel ... van een grootvader die
soldaat was tijdens de oorlog? Of het dagboek
van je overgrootmoeder die haar zonen moest
missen omdat die naar het front moesten? Deze
erfgoedschatten hebben een grote waarde.
Heb je materiaal? Neem zeker contact op. Jouw
familiestuk kan een plaats krijgen in de Erfgoedbank Vlaamse Ardennen waar Businarias, samen
met het gemeentebestuur, aan meewerkt. Je kan
het materiaal voor korte tijd in bruikleen geven.

maakt om de
wandeltocht te doen
met het gezin, met de
klas of met de jeugdbeweging.

Praktisch
Het deelnameformulier kan je
vanaf 20 juni downloaden op
www.maarkedalmoetjebeleven.be.
Je kan het formulier tussen
20 juni en 15 september ook
afhalen bij de dienst Burgerzaken
of in de bibliotheek, dan betaal je
1 euro kopiekosten.
Voor deelname aan de wedstrijd
betaal je 5 euro.
De kinderzoektocht is gratis!

Net als vorig jaar is er ook een
kinderzoektocht, wat het extra fijn

Nieuw parcours voor
kermisjogging
Op vrijdag 6 juli organiseert de
Sportraad opnieuw run for fun, dé
kermisjogging voor jong en oud in
Maarkedal.
Plezier en gezelligheid gegarandeerd!
Dit jaar stappen we af van het vertrouwde parcours en lopen we een
stukje over het prachtige nieuwe
Hollebeekpad!
Een rondje is ongeveer 1600 meter. Het
tweede, vierde, zesde en achtste rondje
geven recht op een gratis consumptie
(Ename, Roman Pils, cava, frisdrank of
een ijsje).
Lopen jullie ook? Natuurlijk, want in
Maarkedal lopen superhelden en
superheldinnen voor de fun!

Praktisch
▷▷ Vrijdag 6 juli, start om 19.30 uur,
feesttent Puttene Etikhove
▷▷ Deelnameprijs: 3 euro
▷▷ Inschrijven bij de dienst Vrije Tijd
of ter plaatse
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Van 20 juni tot 15 september kan
je in Maarkedal weer deelnemen
aan de jaarlijkse zomerwandelzoektocht.
We starten deze keer aan de kerk
in Kerkem, vanwaar we ons
wagen aan een tocht van 7,5 km,
langs heel wat trage wegen! De
mooie uitzichten krijg je er
zomaar bij. Naar goede gewoonte
zorgen wij voor de pittige vragen,
aan jou om ze op te lossen ...
Puur voor het plezier, of om deel
te nemen aan de wedstrijd en
kans te maken op een mooie
prijs.

Trots op onze nieuwe erfgoedbank EVA
Twaalf steden en gemeenten sloegen
enkele jaren geleden de handen in
elkaar om een gezamenlijke erfgoedwerking uit te bouwen. De vereniging
EVA (Erfgoed Vlaamse Ardennen) is
vandaag een feit en stelde op 31 mei
trots haar eerste project voor: een
Erfgoedbank voor de Vlaamse
Ardennen.
Op het dak van het koetshuis van
Domein De Ghellinck in WortegemPetegem, met een indrukwekkend
uitzicht over de Vlaamse Ardennen,
kwamen de vertegenwoordigers van
de gemeenten, erfgoedmedewerkers
en erfgoedliefhebbers samen om een
toost uit te brengen op hun samenwerking. Dit landschap, de inwoners
en de kleurrijke geschiedenis van
de Vlaamse Ardennen is waar de
Erfgoedbank om draait.

In de Erfgoedbank verzamelen we
beeldmateriaal uit archieven en
privécollecties. Deze verborgen
schatkamers worden zo op een
toegankelijke manier bereikbaar voor
alle inwoners van de streek. Je kan de
Erfgoedbank online bekijken en
grasduinen in oude foto’s, postkaartjes en ander erfgoedmateriaal. Deze
beelden raken, verbinden en verrijken
ons. Het verleden komt tot leven en
inspireert ons om op een andere
manier naar onze omgeving te kijken
en onze streek en geschiedenis te
waarderen.
De kracht van het cultureel erfgoed
tevoorschijn halen en versterken, dat
is waar Erfgoed Vlaamse Ardennen
voor staat. EVA ondersteunt onze
erfgoedverenigingen en werkt rond
gebruiken en tradities, oude volks-

sporten, verhalen, kennis en
vaardigheden en zo veel meer.
Kortom, alles wat we willen doorgeven
aan de volgende generaties.
Heemkringen, erfgoedwerkers en
vrijwilligers zijn vandaag volop bezig
nieuwe beelden in de Erfgoedbank
in te voeren, maar dit gigantische
werk is verre van af! We zijn nog op
zoek naar helpende handen die
mee willen erfgoedmateriaal
opsporen, getuigenissen afnemen,
digitaliseren en invoeren in de
Erfgoedbank.
Wil je graag mee aan de slag gaan?
Laat het weten aan de dienst Vrije
Tijd.
www.erfgoedvlaamseardennen.be
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Fietssportkamp voor 10- tot 15-jarigen
Wanneer?
▷▷ Van maandag 27 tot en met vrijdag
31 augustus, telkens van 9 tot 16 uur.
Er is geen opvang voorzien.

Voor wie?
▷▷ Kinderen geboren tussen 2003 en
2007. Er kunnen maximaal 30
kinderen deelnemen.
▷▷ Verzamelplaats? Administratief
Centrum, Nederholbeekstraat 1.

Prijs?
▷▷ 55 euro voor het eerste kind, voor
inwoners van Maarkedal
▷▷ 45 euro vanaf het tweede kind, zelfde
periode, voor inwoners van Maarkedal
▷▷ 65 euro voor niet-inwoners van
Maarkedal
Een klassieker: het fietssportkamp! We verkennen de eigen
streek en ruime regio met de fiets,
waarbij telkens een tocht van 50
tot 75 km op het programma
staat. Eén dag gaan we met de
mountainbike op pad en één keer
wagen we ons op de BMX-piste
en de wielerpiste Eddy Merckx in
Gent. De andere dagen staan
fietstochten in eigen regio op het
programma.

Enig fietsniveau is vereist, maar
het is zeker niet de bedoeling om
toekomstige professionele
wielrenners op te leiden.
In de voormiddag rijden we
samen met de volledige groep.
‘s Middags wordt de groep
opgesplitst volgens het fietsniveau. We streven ernaar het kamp
voor iedereen zo uitdagend, maar
ook zo aangenaam mogelijk te
maken.

Meebrengen?
▷▷ Deelnemers moeten zelf voor een
fiets zorgen die in goede staat
verkeert.
▷▷ Fietshelm, lunchpakket, tussendoortjes, voldoende drankjes en
zonnecrème bij mooi weer.

Inschrijven?
▷▷ Online inschrijven via je gezinsaccount op maarkedal.ticketgang.eu of
door contante betaling bij de dienst
Vrije Tijd.

Avonturensportdag voor jongeren van 10 tot 15 jaar
Op donderdag 23 augustus
organiseert de Burensportdienst
Vlaamse Ardennen een avonturensportdag voor jongeren van 10 tot
15 jaar. Deze activiteit duurt een
hele dag (van 9 tot 16 uur) en
vindt plaats bij ‘The Outsider’ aan
de Donk in Oudenaarde.
Er is keuze uit 3 formules:
▷▷ formule 1: waterski-initiatie,
touwentoren, moerasparcours en laserbattle
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▷▷ formule 2: touwentoren,
moerasparcours, blote
voetenpad, kajak en
laserbattle
▷▷ formule 3 (enkel voor +12):
klimmuur, death ride,
touwentoren, moerasparcours en arrowtag
De kostprijs voor deelname,
inclusief drankje en busvervoer,
bedraagt 15 euro per persoon. De
bus vertrekt om 8.30 uur op het

Etikhoveplein.
Deelnemers brengen hun eigen
lunchpakket mee.
Reserveer je plaatsje via
je gezinsaccount op
maarkedal.ticketgang.eu.
Stuur ook een mailtje naar
vrijetijd@maarkedal.be met
vermelding van de formule van
jouw keuze.
Wees er snel bij want het aantal
plaatsen is beperkt!
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WOONZORGCENTRUM TER GAUWEN

Ook de bewoners en bezoekers van het
woonzorgcentrum wandelden het Hollebeekpad in
Nadat het Hollebeekpad plechtig werd
geopend door een grote menigte wandelaars,
verkenden enkele bewoners van het
woonzorgcentrum het Hollebeekpad met de
rolstoel. Jeanette, één van de bewoners
bracht nadien verslag uit: ‘Het was een

schone wandeling. Ik heb genoten van de
zon en van het kijken naar de tuinen
en de dieren.
Ik kijk al uit naar de zomer wanneer we
teruggaan en er gaan picknicken!’

Op 4 juli en 8 augustus staat
voor de bewoners van het
woonzorgcentrum een
wandeling langs het Hollebeekpad met picknick ingepland.
Wil jij graag een handje komen
helpen?

Hollebeekpad
feestelijk geopend
Onder een stralende zon werd
op zaterdag 21 april het
Hollebeekpad officieel
geopend. Met de creatie van
dit fiets- en wandelpad wordt
een teloorgegane oude
doorsteek langs de Hollebeek
weer opengesteld voor
wandelaars en fietsers.
125 mensen kwamen afgezakt
naar het Etikhoveplein om de
feestelijke inwandeling mee te
maken. Het Hollebeekpad is een
zalige fiets- en wandelweg
geworden, een oase van rust en
een veilig alternatief voor de
drukke Nederholbeekstraat. De
technische ploeg van de gemeente stond zelf in voor een deel van
de werken: onder andere de
renovatie van één van de bruggen
en de bouw van drie nieuwe
mogen zij op hun conto schrijven:
prachtig werk!
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Het Hollebeekpad moet naast het
functionele aspect ook een plaats
worden waar mensen zich
kunnen ontspannen. Een groene
gordel met zo’n 1.600 bomen en
struiken kronkelt naast het pad
en de beek en er zijn rustplaatsen
waar fietsers en wandelaars even
halt kunnen houden. Op één van
die plekjes kan je een gedicht
ontdekken dat dichter Jeroen

Woonzorgcentrum
Ter Gauwen
Puttene 36
055 31 16 01

Theunissen, in 2016 winnaar van
de Herman De Coninck Publieksprijs en tot voor kort inwoner van
Maarkedal, speciaal voor deze
locatie schreef.
We zien nu al dat het pad heel
vaak gebruikt wordt door fietsers,
wandelaars en skaters. Ga zeker
ook eens een kijkje nemen.
Wedden dat je even enthousiast
bent als wij?

Week van de Valpreventie in het
woonzorgcentrum
Tal van activiteiten om val- en fractuurpreventie extra onder de aandacht te
brengen in Woonzorgcentrum Ter
Gauwen tijdens de ‘Week van de
Valpreventie’ van 23 tot 29 april:
gymnastiek, zitdans en bezoek van een
groep lijndansers zetten onze bewoners
aan tot beweging. Een quiz in het teken
van valpreventie deed de
bewoners stilstaan bij het
thema van de campagneweek.
Met een publicatie in
’t Putteke, het bewonerskrantje
van het woonzorgcentrum,
werden bewoners en hun
familieleden herinnerd aan het
belang van veilig bewegen.
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BIBLIOTHEEK

MOET JE BELEVEN

DE BIBLIOTHEEK IS GESLOTEN VAN ZATERDAG 21 JULI TOT EN MET ZATERDAG 4 AUGUSTUS

Neem een prof mee op reis!
Wil je de lange autorit naar het zuiden wat aangenamer maken? Vind je gewoon
joggen een beetje saai? Of heb je nood aan interessant gezelschap tijdens het
koken? Probeer dan eens een hoorcollege!
Dankzij de bibliotheek kan dat vanaf nu helemaal gratis! Het enige wat je nodig
hebt, is een smartphone of tablet.
Wat moet je hiervoor doen?
▷▷ Lid worden van Home Academy Club en de app downloaden.
▷▷ Eén keer per maand een code ingeven, de code vind je in de bibliotheek
of op de website.
▷▷ Uit het ruime aanbod op www.home-academy.nl de meest interessante
onderwerpen selecteren. En dan rest je alleen nog je te laten meeslepen
door één van de vele boeiende hoorcolleges, gebracht door autoriteiten in
hun vak.
Meer informatie vind je in de bibliotheek!

TIP!

Ontdek onze
nieuwe
reisgidsen in
de bibliotheek

11 juli: avondmarkt
op het plein
Vlaanderen Feest ter gelegenheid van 11 juli!
Ook Maarkedal feest mee. Dit jaar organiseren we
een gezellige avondmarkt op het plein in Etikhove.
We verwelkomen die avond
meer dan 40 lokale kraampjes,
samen goed voor een mooi
assortiment lekkers, creatiefs,
modieus … Een overzicht van de
standhouders vind je op
www.maarkedalmoetjebeleven.be.
Om er een echt feest van te
maken, hebben we volgend
programma in petto:

Workshops voor kinderen
Droedels tekenen, oude volksspelen spelen, jongleren of je
evenwicht bewaren op echt
circusmateriaal … Of wat dacht je
ervan om samen een heuse
bamboeconstructie te bouwen?
Doorlopend van 18 tot 21.30 uur.

Fire Arts, een humoristisch en
vurig cabaret met sterk contrasterende karakters.
Variété Flambé is een speels en
charmant circus- en dansduo, dat
op een zeer theatrale wijze het
publiek en elkaar trachten te
imponeren. Hun hilarisch maar
ook ontroerende ‘karakterspel’ wordt gebracht in een
sfeer van Swing en Tango,
met verrassende en
spectaculaire vuureffecten om 22.15 uur.

Praktisch
▷▷ woensdag 11 juli
▷▷ vanaf 18 uur
▷▷ Etikhoveplein

Straattheater Barto

Gebruikersonderzoek naar bibliotheekgebruik
Half februari startte een nieuw
grootschalig wetenschappelijk
onderzoek naar bibliotheekgebruik.
Onderzoeksgroep TOR van de Vrije
Universiteit Brussel onderzoekt, 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.
Surf naar www.bib2018.be, het
invullen van de vragenlijst duurt een
25-tal minuten.
Je deelname is erg belangrijk; enkel
op die manier komen we te weten wat
je over de bibliotheek denkt en wat
jouw wensen zijn!

Barto is een komische en
excentrieke figuur die zijn publiek
weet te verleiden met zijn
technische stunts en grappig
voorkomen. Een kleurrijk geheel
waar lichaamscontorsies,
jongleren, koorddansen en
clowning in elkaar verstrengeld
liggen, alles ingekleurd met een
gekke tint. Barto speelde al over
de hele wereld en kaapte
meerdere prijzen weg op grote
internationale festivals.
De voorstelling start om 20 uur.

Vuurshow Variété Flambé
We sluiten de avond sfeervol af
met een vuurshow van Moving
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Kunstacademie heet je welkom!
Wil je graag tekenen, schilderen of werken met vormen en kleuren?
Of voel je het soms kriebelen om te dansen? Is je grote droom
muzikant worden of schitter je toch liever als acteur op de planken?
Dan ben je bij de Kunstacademie Vlaamse Ardennen aan het juiste
adres. In Maarkedal biedt de Kunstacademie drie studierichtingen
aan: Muziek, Woord en Beeldende en Audiovisuele Kunst.

Nieuw vanaf
1 september 2018
Domeinoverschrijdende initiatie
(Muziek, Woord en Beeldende en
Audiovisuele Kunst) voor 6- en
7-jarigen in Maarkedal.

Benieuwd? Kom naar de infodag in het Administratief Centrum op
vrijdag 22 juni van 16 tot 20 uur.
www.kunstacademievlaamseardennen.be
055 23 28 85, kunstacademie@ronse.be

Programmeren met CodesCool
De derde graad van Nukerke nam als
pionier deel aan CodesCool, een project
van hogeschool Odisee Aalst.
CodesCool laat kinderen op een leuke
manier coderen en programmeren.
Met ‘Scratch’ leerden we de beginselen
van het programmeren door het maken
van een game. Wat gebeurt er als ik
deze opdracht geef? Welk commando

moet ik geven om mijn figuurtje te laten
dansen? En als het niet lukt, hoe los ik
het op?
Een ferme oefening in logisch denken,
die heel erg gesmaakt werd. Onze
kinderen deden het zo goed dat ze een
diploma ontvingen. We zijn dan ook trots
dat we ons met De Kleine Reus een
CodesCool mogen noemen.

Driedaagse per fiets met de derde
graad van Maarke-Kerkem
Naar aanleiding van ons jaarthema ‘De Kleine Reus moet je
beleven’ trokken we er met de derde graad van
Maarke-Kerkem drie dagen met de fiets op
uit. De kilometerteller gaf 60 km aan en zelfs
de Taaienberg en de Spichtenberg moesten
eraan geloven. We reden langs het
Hollebeekpad, bezochten de
Ladeuzemolen, het koetsenmuseum Verdonckt en de Kasteelmolen en genoten van de
prachtige landschappen.
Dank aan alle sportieve
begeleiders!
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Inschrijven voor het
nieuwe schooljaar
De Kleine Reus: twee scholen, één hart,
fijn om er kind te zijn!
Kom gerust eens een kijkje nemen
▷▷ afdeling Nukerke:
Holandstraat 22
▷▷ afdeling Maarke-Kerkem:
Maarkeweg 61
Maak een afspraak voor een persoonlijk
gesprek en rondleiding.
Hilde Van den Berghe, directie
0477 43 52 58
directie@gbsmaarkedal.be
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TERUGBLIK

VERENIGINGEN A AN HET WOORD

Wij, Heeren van Schoorisse
GELEIDE WANDELING EN BBQ
▷▷ zondag 15 juli
▷▷ wandelingen van 4 en 8 km
▷▷ parochiezaal La Salette
Louise-Marie
▷▷ BBQ van 11.30 tot 14 uur en
van 17 tot 19 uur
▷▷ start wandeling om 14 uur
hermanbaecke@telenet.be
0476 42 35 51

Maarkedal.
breroh neerstrijken in
4 mei jeugdhuis Som
!
dal
De jeugdraad liet op
rke
Maa
ico van
voor één avond het Mex
Maarke -Kerkem werd

Veel interesse voor de infoavond reanimeren
en defibrilleren van het Rode Kruis op 30
mei in Woonzorgcentrum Ter Gauwen.

VRIJDAG 7 SEPTEMBER
▷▷
▷▷
▷▷
▷▷

20.00: Opening van de grot
21.00: Kommorov
23.15: DJ Yolotanker
00.15: DJ Fluke

ZATERDAG 8 SEPTEMBER
▷▷
▷▷
▷▷
▷▷
▷▷

14.00: Mirakel der spelen met RafVioli
18.00: Mama Mirakelli
20.00: Toneel
21.00: Herman’s mirakel
22.00: Marcel & de Marcella’s met hun
engelenkoor
▷▷ 23.00: Discobar Marcel

ZONDAG 9 SEPTEMBER
▷▷ 10.00: Brunch
▷▷ 11.30: Toneel
▷▷ 12.00: De Smartkramers: liedjes die
iedereen kent en graag meezingt

HOEVEWANDELTOCHT
LANDELIJKE GILDE MAARKEDAL

Maar liefst 75 sportievelingen waagden zich op woensdag 9 mei
aan Dwars door Maarkedal, de fietsklassieker voor 10- tot
14-jarigen, georganiseerd in samenwerking met de sportraad.

Na afloop van onze tweede editie van de
Techniekacademie volgde op 2 mei de plechtige diploma
uitreiking! Proficiat jongens en meisjes!

DESSERTWANDELING
Een maaltijd is niet compleet zonder
toetje! Dat kan gaan van een gezonde
fruitsla tot een waar caloriebommetje.
Elke gelegenheid is ideaal om je
gasten in hogere, zoete sferen te
brengen.

Praktische info
▷▷ zondag 2 september
▷▷ van 13 tot 16 uur
▷▷ vertrekpunt de hoeve van de
familie Bart Decubber,
Zeitje 10

Maarkedal bracht hulde aan Hugo Claus, die ooit in Nukerke
woonde, met een erfgoedwandeling op zondag 18 maart.
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Op dinsdag 8 mei mo
chten onze 88-plusse
rs genieten
van een gezellige nam
iddag in Woonzorgcen
trum Ter
Gauwen. Een gezellige
namiddag met koffie,
taart en
een leuke show.

Vooraf inschrijven is noodzakelijk
maarkedal.landelijkegilden.be/
activiteiten/38711
lgmaarkedal@gmail.com
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MENSEN VAN BIJ ONS

Ontvangsten

Met pensioen
Sinds 1 mei 2018 geniet Rita Bostyn, al
18 jaar medewerkster van onze Poetsdienst
aan huis, van een welverdiend pensioen.

Overlijdens
Aerts Joséphine Alphonsine Elisabeth
Emilienne
De Steur Ludwina Anne Marie Louise
Devos Léona Marie-Thérèse

DIAMANTEN BRUILOFT
Urbain De Buysscher &
Huguette Moeyaert

PLATINA BRUILOFT

GOUDEN BRUILOFT

Dhaeyer Andrea Esther

Richard Vanderlinden &
Paula Schiettekatte

Robert Schiettecatte &
Jacqueline Van den Dooren

Fort José Cyriel Max Romain
Goemaere Denise Maria
Goetgeluk José Alfons Remi
Herremans Goedelieva Coleta
Lauwerier Denise Mariette
Lefebvre Marc Jozef Ivo Theophiel
Libeert Magda Hélene Avilla
Lust Marc Charles
Martens Marie Josée Irene
Matthys Agnes Marie Melanie
Meyvaert Laura Maria Augusta

GOUDEN BRUILOFT
Etienne Lechène &
Yvonne De Mets

GOUDEN BRUILOFT
Marnix Lust &
Denise De Temmerman

GOUDEN BRUILOFT

Opsomer José Michel
Persoons Denise Maria

Willy Vanden Haesevelde &
Jacqueline De Ruy

Spiers Godelieve Clementine Ghislaine
Teirlinck André Cyriel
Torck Paula Madeleine
Vandenabeele Jean Maurice
Vandeputte Jean Pierre Albert Cyrille
Van Hees Janine Marie Théophile
Thérèse
Van Loocke Godelieve Camilla
Van Maelsacke Jean Victor Adolphe
Van Overmeiren Yvonne Paula Maria

50-JARIG BESTAAN
Toneelvereniging Die Winterroose
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Wendy versterkt ons team
Wendy D’homme kwam op 1 mei in dienst.
Als deskundige organisatiebeheer staat zij
onder meer in voor de uitwerking van de
gemeente- en OCMW-raad, het college van
burgemeester en schepenen en het vast
bureau en de verdere uitbouw en optimalisatie
van de organisatiebeheersing.

Huwelijken

Van Wambeke Geeraard Oscar Jozef

Ricardo Alves da Costa & Sara
Van Quickelberghe

Vergucht Elisabeth Leonie

Peter Buytaert & Chunjiao Zhu

Verlinden Adrien Remi Camiel

Jakob Decock & Annabel Declercq

Willems Joseph Victor

Nikolai Vossaert & Stefanie Van Oost
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JUNI
14

29

Voordracht Belgische
Oorlogsvluchtelingen in Gouda
door Familiekunde Vlaanderen
Donderdag 14 juni van 20 tot 22 uur
Administratief Centrum (zaal boven de bibliotheek)
Nederholbeekstraat 1
ter.maelsaecke@skynet.be

17

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

Parochiezaal La Salette Louise-Marie
La Salettestraat 22
hermanbaecke@telenet.be, 0476 42 35 51

15

Run for fun
Vrijdag 6 juli, start om 19.30 uur
Feesttent Puttene Etikhove
Dienst Vrije Tijd, vrijetijd@maarkedal.be

Mussefeesten

Wandeling en BBQ Sema
Zondag 15 juli van 11.30 tot 19 uur

JULI
6

15

Vrijdag 29 juni en maandag 2 juli van 17 tot 20 uur

Sint-Michielsruiterommegang
Nukerke

20

door OKRA regio Oudenaarde
Maandag 20 augustus van 10 tot 17 uur
Vertrekpunt aan de kerk van Louise-Marie
La Salettestraat
sport.mvl@okra.be, 09 269 32 14

Zondag 15 juli, 14.45 uur

Avonturensportdag voor jongeren
van 10 tot 15 jaar

Dienst Vrije Tijd, vrijetijd@maarkedal.be

Donderdag 23 augustus van 9 tot 16 uur

23

Vertrekpunt Etikhoveplein om 8.30 uur
Dienst Vrije Tijd, vrijetijd@maarkedal.be

Zondag 17 juni van 10 tot 17 uur
Hofke ter Musse, Mussestraat 4
bart@gemmanagement.be

18
8

Op stap met de gids 2018

Start Zomerwandelzoektocht
Dienst Vrije Tijd, vrijetijd@maarkedal.be

24

Gratis advies en opzoekingen
voor je stamboom

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

Vertrekpunt aan de kerk van Louise-Marie
La Salettestraat
toerisme@ronse.be, 055 23 28 16

Woensdag 20 juni

8

Sint-Donatusruiterommegang
Etikhove

4

Etikhoveplein
Dienst Vrije Tijd, vrijetijd@maarkedal.be

8

Zondag 24 juni, 14.30 uur
12

‘Zivilarbeiter’ tijdens Wereldoorlog I
Organisatie: Businarias
Vrijdag 14 september om 20 uur

Pasar zomert: avondwandeling rond
Geuzetoren in Muziekbos

29

Vertrekpunt aan de kerk van Louise-Marie
La Salettestraat
055 20 63 34

Basiscursus softwarepakket Aldfaer voor
stamboomonderzoekers (deel 1)
door Familiekunde Vlaanderen
Donderdag 12 juli van 20 tot 22 uur
Administratief Centrum (zaal boven de bibliotheek)
Nederholbeekstraat 1, ter.maelsaecke@skynet.be

18

Bal van de burgemeester

Wielerwedstrijd voor nieuwelingen
Finalerit Beker der Vlaamse Ardennen
door Wielerclub Sport en Vermaak
Zaterdag 29 september van 16 tot 18 uur

Woensdag 8 augustus van 18.30 tot 19.15 uur

Dienst Vrije Tijd, vrijetijd@maarkedal.be

28 ▷ Nieuws uit Maarkedal

14

Avondmarkt
Woensdag 11 juli, vanaf 18 uur

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

Dienst Vrije Tijd, vrijetijd@maarkedal.be

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

Sint-Eligiusruiterommegang
Maarke-Kerkem

Sint-Rochusruiterommegang
Schorisse

Wielerwedstrijd voor aspiranten
door Wielerclub Sport en Vermaak
Zondag 4 augustus van 13.15 tot 18 uur

Dienst Vrije Tijd, vrijetijd@maarkedal.be

11

Wil je zelf of met je vereniging
een optreden, concert of
voordracht organiseren in het
Marca? Dat kan!

9

AUGUSTUS

Pastorij van Schorisse, Zottegemstraat 22
ter.maelsaecke@skynet.be

24

SEPTEMBER

Zondag 9 september, 14.30 uur

Zondag 8 juli, 14.45 uur

door Familiekunde Vlaanderen
Zondag 24 juni en zondag 8 juli van 9 tot 12 uur

Wielerwedstrijd voor nieuwelingen
Beker der Vlaamse Ardennen
door Wielerclub Sport en Vermaak
Woensdag 18 juli van 16 tot 18 uur

Gezinsvriendelijke verhalenwandeling
Zondag 8 juli en 12 augustus van 14 tot 16 uur
20

Dagfietstocht Schorisse

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

30

Vierde Stoempfestijn Open VLD

Zaterdag 18 augustus vanaf 19.30 uur

Zondag 30 september van 11.30 tot 14 uur

In de tuin van de burgemeester, Ladeuze 1A

Parochiezaal De Wante, Essestraat 1
fernand@multimar.be

Geef zelf je activiteiten in! UiTdatabank.be
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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
info@maarkedal.be

Nederholbeekstraat 1, 055 33 46 49
pz.brakel.wijk.maarkedal@police.belgium.eu

ӽӽmaandag tot vrijdag: 8 tot 12 uur
ӽӽwoensdag- en vrijdagnamiddag: 13 tot 16.30 uur
ӽӽzaterdag (enkel Burgerzaken): 9 tot 11.30 uur
Van 1 juli tot en met 31 augustus:
ӽӽmaandag tot vrijdag: 8 tot 12 uur
ӽӽwoensdag- en vrijdagnamiddag: 12.30 tot 14.30 uur
ӽӽzaterdag (enkel Burgerzaken): 9 tot 11.30 uur
Gesloten op woensdag 11 juli, zaterdagen 21 en 28 juli
en 4 en 11 augustus en woensdag 15 augustus.

ӽӽmaandag, donderdag en zaterdag van 9 tot 12 uur
ӽӽdinsdag van 16.30 tot 19.30 uur
ӽӽof na afspraak
Afspraak maken?
www.lokalepolitie.be/5426/contact/commissariaten/4-wijkcommissariaat-maarkedal

KIND EN GEZIN

Etikhovestraat 1
BIBLIOTHEEK

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

@lievenlens

@charlotteweemaes

@flohanriantson

ӽӽwoensdag: 14 tot 17 uur
ӽӽdonderdag: 16 tot 19 uur
ӽӽvrijdag: 14 tot 19 uur
ӽӽzaterdag: 10 tot 12 uur
Gesloten op woensdag 11 juli, zaterdag 21 juli tot en met
zaterdag 4 augustus en woensdag 15 augustus.

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 woensdagen 11 juli en 15 augustus.
@studio_juliette

@torsanmon

@prinsvsa
CONTAINERPARK

Stationsberg
ӹӹPARTICULIEREN

ӽӽdinsdag: 16 tot 19 uur
ӽӽwoensdag: 12.30 tot 18 uur
ӽӽvrijdag: 12.30 tot 17 uur
ӽӽzaterdag: 9 tot 12 uur | 13 tot 16 uur

ӽӽwoensdag: 17.30 tot 20 uur
ӽӽdonderdag: 9 tot 11.30 uur
Afspraak maken?
Kind en Gezin-lijn: 078 15 01 00 (van 8 tot 20 uur)
www.kindengezin.be

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,

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
ӹӹTANDARTSEN

0903 39 969,

www.tandarts.be

ӹӹZELFSTANDIGEN EN KMO’S

ӽӽeerste donderdag van de maand: 12.30 tot 16 uur

@traveling.in.love

30 ▷ Nieuws uit Maarkedal

@ellendc81

@lies_tanghe

Gesloten op woensdag 11 en zaterdag 21 juli en
woensdag 15 augustus.
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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.
Dit keer laten we ons inspireren door de jeugdbewegingen die deze
zomer weer op kamp trekken. Misschien denk je ook met heimwee
terug aan die tijd ...
Ook het fotoarchief van de jeugdbewegingen zelf werd aangesproken.
Je vindt deze en nog andere foto’s terug op de Facebookpagina van
Gemeente Maarkedal. Laat ons daar weten wie je herkent.

KLJ Nukerke, jaren 1960.

KLJ Maarke-Kerkem, jaren 1980.

Met dank aan www.businarias.be en de jeugdbewegingen.

