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RUBRIEKINHOUD

In crisissituaties komt het beste en het slechtste in de mens naar 
boven. Van het eerste ben ik als burgemeester elke dag een gelukkige 
getuige in onze gemeente. Want op momenten als deze is een klein 

dorp als het onze op zijn best. Op momenten als deze klinken Brusselse 
kreten, over hoe we in de toekomst allemaal in de grote steden moeten 
wonen, hol. We leven hier in Maarkedal graag en goed. 
Waarom? Een gemeente zoals Maarkedal stroomt namelijk over van 
samenhorigheid in tijden van corona. In de eerste plaats denk ik aan 
ons gemeentepersoneel. Of het nu gaat om de gemeentelijke diensten, 
de rusthuisverpleegkundige, onze politiediensten of het onderwijs- 
personeel: élke medewerker aan onze gemeente is boven zichzelf uit 
gestegen om een extra steentje bij te dragen in de strijd tegen corona. 
Daarnaast heeft ook u zich van uw beste kant laten zien. Niet alleen 
heeft de Maarkedaller zich duidelijk gehouden aan de vrijheids- 

beperkingen om anderen te beschermen, overal  
ontstonden er vrijwillige initiatieven om onze buren te 
helpen. 
En laat ons tot slot niet de helden van onze tijd vergeten: 
alle Maarkedallers die in deze tijden in de frontlinie van 
de zorg staan of een essentiële dienst voor onze  
samenleving uitvoeren. 
Waarom doen we dit nu allemaal? Onze drijfveer is 

simpel: we zien elkaar graag in Maarkedal. Zonder die liefde voor elkaar 
hadden we ons niet gehouden aan deze beperkingen van onze vrijheid 
en sprong de Maarkedaller niet in de bres om eerst aan de ander te 
denken en daarna aan zichzelf.
Nu we de eerste moeilijke weken door zijn, is de tijd gekomen om 
opnieuw voorzichtig aan de toekomst te 
denken. We maken de financiële balans 
op en zullen een aantal keuzes moeten 
maken. Dat wordt ons zomerwerk. Een 
zomer die helaas een stuk minder 
aangenaam zal zijn dan alle voorgaande. 
Geen kermissen, geen feesten, geen  
11 juli avondmarkt … 
Wat de toekomst brengt dat zien we  
wel. Ik ben alvast fier om burgemeester 
te mogen zijn van zo’n warme  
gemeenschap. 

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

Instagram: 
#maarkedalmoetjebeleven 
#maarkedal 

... het maaien van de bermen  
eerder start? 
Maarkedal heeft sinds kort een bermbeheerplan, waardoor een aantal 
bermen al vanaf 15 mei gemaaid worden en planten en dieren meer 
kansen krijgen. Je leest er alles over op pagina 16.

... we vrijwilligers zoeken voor  
de buurttelefoon?  
Heb jij een luisterend oor en een warm hart? 

… Vlieg deze zomer weer neerstrijkt  
in Maarkedal? 
Ga jij ook op schattenzoektocht deze zomer? Praktische info vind je op 
pagina 22.  

 Onze drijfveer 
is simpel: we zien 
elkaar graag in 
Maarkedal.

VOORWOORD
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De snelheid waarmee de federale 
veiligheidsmaatregelen wijzigen, 
maken dat we deze niet allemaal 
kunnen opnemen in deze Publiek. 
Via onze website en Facebook- 
pagina houden we jullie zo goed 
mogelijk op de hoogte van de 
geldende maatregelen,  
wijzigingen en de impact hiervan 
op de onze dienstverlening. Heb 

je specifieke vragen over de 
coronamaatregelen? Via onze 
infolijn 055 33 46 46 en het 
e-mailadres corona@maarkedal.be 
helpen we je graag verder. 

www.maarkedal.be/corona 
055 33 46 46 

     corona@maarkedal.be
     www.info-coronavirus.be 

Intussen speelt corona al drie maanden een rol in 
ons dagelijks leven. Dit heeft ook een invloed op de 
werking van de gemeentelijke diensten ...

Drie maanden corona Onze dienstverlening

Recyclagepark

Heropening bibliotheek 

De gemeentelijke dienstverlening blijft uiteraard ook nu gegarandeerd! 
Alle diensten werken voortaan uitsluitend op afspraak. We helpen je graag op volgende wijze:  

Via het e-loket of digitaal loket: heel wat attesten en uittreksels kan je digitaal aanvragen. Denk maar aan 
uittreksels en afschriften uit het bevolkingsregister, adreswijzigingen, de reservatie van bibliotheekmaterialen ... 
Hiervoor moet je je dus niet naar het Administratief Centrum verplaatsen. 

www.maarkedal.be/e-loket 

Alle diensten blijven bereikbaar via telefoon en e-mail. 
Een overzicht van de contactgegevens en openingsuren vind je op de website. 

 www.maarkedal.be/beleid/diensten 
     www.maarkedal.be/openingsuren
     055 33 46 40, info@maarkedal.be

Is een bezoek aan het Administratief Centrum toch nodig? Dit kan momenteel enkel na afspraak. Maak een 
afspraak via de website of neem telefonisch of via e-mail contact op met de juiste dienst. De medewerkers 
helpen je verder. 
Hou bij een bezoek aan het Administratief Centrum rekening met de geldende maatregelen inzake hygiëne en 
afstand. Cash geld wordt momenteel niet aanvaard.   

www.maarkedal.be/afspraken 

Tot eind augustus kan je op het 
recyclagepark enkel terecht na 
afspraak. Maak je afspraak via  
www.ivla.mijnrecyclagepark.be. 
Let op! Ook voor het aanbieden 
van luierzakken moet een afspraak 
gemaakt worden. 
De inzameling van KGA op 27 juni 
gaat door. Het recyclagepark is 
gesloten op zaterdag 11 juli, dinsdag 
21 juli en zaterdag 15 augustus. 

www.maarkedal.be/corona/afval

Woensdag 10 juni was het zover, de 
bibliotheek heropende de deuren! 
Om jullie op een veilige manier te 
helpen aan het nodige leesvoer, 
vragen we rekening te houden met 
volgende afspraken:

 ▷ Probeer steeds 1,5 meter afstand 
te houden met anderen.

 ▷ Voor je eigen en onze veiligheid, 
vragen we een mondmasker te 
dragen in de bibliotheek.

 ▷ Probeer je bezoek te beperken 
tot maximum 20 minuten.

 ▷ Ben je ziek of vertoon je 
symptomen van corona? Blijf je 
liever nog even thuis? Geef ons 
een seintje en wij verlengen je 
boeken.

 
Neem op voorhand al een kijkje in de 
catalogus. Iets gevonden wat je  

aanspreekt? Reserveer het, wij 
zorgen ervoor dat het klaarligt. 
De ingeleverde boeken verdwijnen 
pas na enkele dagen van je kaart. 
Boetes worden voorlopig niet geïnd.
Wie liever niet tijdens de openings- 
uren langskomt, kan een afspraak 
voor het afhaalpunt maken via de  
website.

Opgelet! De openingstijden van de 
bibliotheek zijn gewijzigd! We zijn nu 
open op dinsdagavond tussen 16 en 
19 uur en gesloten op donderdag-
avond. Op woensdag, vrijdag en 
zaterdag blijven de openingstijden 
ongewijzigd. Graag tot dan!

www.maarkedal.be/vrije-tijd/
bibliotheek, 055 33 46 47 

     bibliotheek@maarkedal.be

Om de verbondenheid binnen onze 
dorpsgemeenschap te beklemtonen, 
lanceerden we begin april via onze 
socialemediakanalen een oproep om 
foto’s van jezelf of je gezin door te 
sturen. Het resultaat hiervan zie je 
sinds enige weken in elke dorpskern. 
Dank voor jullie reacties!  
#ookopafstandverbonden

Ook op afstand 
verbonden 

1

2

3

Tip!
PMD- en 

luierzakken 
zijn ook in het 

warenhuis 
te koop. 
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De gemeentelijke veiligheidscel 
volgt de situatie binnen de 
gemeente op de voet en vergadert 
hierover minstens één keer per 
week via videovergadering. 
Er staan telkens een aantal vaste 
punten op de agenda: 

Opvolging politiezones  
Terugkoppeling over het veilig-
heidsoverleg van de politiezones 
Brakel, Horebeke, Maarkedal, 
Zwalm en Vlaamse Ardennen. 
Verloopt alles veilig? Wat zijn de 
belangrijkste overtredingen en 
hoe kunnen we hieraan als 
gemeente iets doen? Wat is de 
situatie in de ziekenhuizen? ... 

Beschermingsmaterialen   
Aan het begin van de crisis werd 
snel duidelijk dat er een te kort 
aan beschermingsmaterialen 
(mondmaskers, schorten …) zou 
komen. Daarom werd beslist om 

zelf een stock aan te leggen, zodat 
o.a. de woonzorgcentra en artsen 
binnen onze gemeente hierop 
beroep zouden kunnen doen in
geval van nood.   
Daarnaast werd ook een  
bestelling geplaatst om alle 
Maarkedallers een herbruikbaar 
mondmasker te bezorgen. 

Communicatie 
Aan het begin van de crisis werd 
ook de infolijn 055 33 46 46 en het 
e-mailadres corona@maarkedal.be 
geopend om op alle vragen 
specifiek rond corona te  
antwoorden. Daarnaast proberen 
we alle maatregelen en  
wijzigingen nauwgezet op te 
volgen en op een heldere manier 
te verspreiden via onze kanalen. 

Onderwijs, kinderopvang en 
woonzorgcentra 
Er is regelmatig contact met de 

scholen en woonzorgcentra 
binnen de gemeente om hen bij 
te staan waar nodig. 

Naast deze vaste agendapunten, 
werden ook heel wat andere 
punten besproken en werden 
aparte werkgroepen opgericht: 
werking bibliotheek en  
Administratief Centrum,  
vrijwilligerscoördinatie, de 
belactie van de Sociale Dienst ... 
Ook het idee om met foto’s van 
inwoners banners te plaatsen in 
elke dorpskern, kwam hier tot 
stand. 
Het werk dat achter al deze 
agendapunten zit, wordt niet 
enkel gedragen door de leden van 
de veiligheidscel, maar is het 
werk van de voltallige  
personeelsploeg. 

Wat doet de veiligheidscel?

Woonzorgcentrum Ter Gauwen 
Covid-19 heeft ons allen in de ban. 
Dat voel je natuurlijk ook in woonzorg-
centrum Ter Gauwen. Alcoholgel en 
mondmaskers zijn de norm, geen 
feestjes of groepsactiviteiten en 
bovenal geen bezoek. En toch 
brachten deze bizarre tijden een 
warme gloed over ons woonzorg- 
centrum. Krijttekeningen, linten in de 
bomen, raambezoekjes en cadeautjes 
voor de bewoners, kaartjes en lekkers 
voor de medewerkers. We werden al 
verwend … 

Die coronakilo’s daar rekenen we wel 
mee af, want in Ter Gauwen wordt er 
gesport! Fietsen en turnen als de 
beste!
Met het goede weer gingen we na 
acht weken in ons kot ook af en toe 
weer eens een frisse neus halen. Een 
wandelingetje, de zon in ons gezicht, 
genieten van een ijsje … zalig! 

Wij zorgen ervoor zoveel mogelijk 
contact tussen bewoners en familie te 
maken door videogesprekken of 
telefoontjes en recent ook met heel 
voorzichtige bezoekjes. Om familie 
van op afstand nog beter de sfeer te 

laten opsnuiven binnen het woonzorg-
centrum richtten we onlangs ook een 
besloten Facebookgroep op voor 
familieleden van bewoners. Zo nemen 
we hen nog meer mee in het reilen en 
zeilen in Ter Gauwen. 
Wil je er ook graag bij? Stuur een 
mailtje en vermeld welke band je hebt 
met onze bewoner(s).

wzctergauwen@ocmwmaarkedal.be

Aan het begin van de coronacrisis werd intern een gemeentelijke 
veiligheidscel opgestart, maar wat doet die juist? 

De medewerkers van de Dienst 
Burgerzaken en de Sociale Dienst 
belden aan het begin van de 
coronacrisis alle Maarkedalse 
65-plussers op. 
In totaal werden 175 alleenstaan-
den en 423 gezinnen bereikt. Goed 
voor een totaal van 598 telefoon-
tjes. Wie niet teleionisch bereikt 
werd, ontving een flyer in de bus. 

Met de oproep ‘Hulp nodig? Hulp bieden?’ werd vanuit het gemeentebestuur 
gepolst naar nood aan hulp bij boodschappen doen, dieren verzorgen, naar de 
apotheek gaan ... 
Tegelijk werd een oproep gedaan naar vrijwilligers om hiervoor hulp te bieden. 
Zo werden hulpvragen en hulpaanbod gekoppeld, met het gemeentebestuur als 
verbindende schakel.  
We werkten hiervoor samen met ‘Buren voor Buren’, een solidariteitsplatform  
dat ontstond in de schoot van De Maarkeerders en het buurtcomité Kaperij - 
Bosgatstraat. 
Een mooi voorbeeld van de warmte in onze gemeente. 

Belactie 65+ Maarkedal helpt 
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Het gemeentebestuur besliste 
voor elke inwoner een stoffen en 
dus herbruikbaar mondmasker 
aan te kopen. Deze werden eind 
mei aan huis verdeeld door leden 
van de gemeenteraad en  
medewerkers van de  
gemeentelijke diensten.
De maskers zijn enkellagig, 
waardoor het gebruik van een 
extra filter niet nodig is. Ze 
hebben een hoge filtercapaciteit 
en voldoen aan de kwaliteits- 
normen en technische vereisten 
van het normeringsdocument 
voor ‘Community- en Artisanale 
maskers’. 

De federale overheid voorziet 
twee filters per inwoner vanaf 12 
jaar. De levering hiervan gebeurde 
in fases aan het gemeente- 
bestuur.
In het mondmasker door het 
gemeentebestuur geleverd, is 
gebruik van een filter niet nodig.
Wie graag de filters van de federale 
overheid ontvangt (bijvoorbeeld 
voor gebruik in een zelfgemaakt 
of ander masker), kan deze vrij 
komen afhalen bij de Dienst 
Burgerzaken.

www.maarkedal.be/corona/
mondmaskers

Mondmaskers
Mondmaskers worden een beetje het nieuwe normaal ...
Ook hygiënemaatregelen en het bewaren van de fysieke 
veiligheidsafstand van minimum 1,5 meter blijven belangrijk!

Afval in coronatijden
Corona heeft ook een immense 
impact op ons afval.
De voorbije maanden produceer-
den we met z’n allen, ondanks de 
invoering van de nieuwe PMD- 
zak, heel wat meer restafval. 
De coronalockdown had als 
gevolg dat we met z’n allen thuis 
zijn beginnen koken, bakken en 
klussen, waardoor we ook meer 
afval produceerden.
Een tweede verklaring ligt in het 
feit dat de recyclageparken een 
periode gesloten waren.
Toch moeten we met z’n allen 
proberen om dit cijfer terug naar 
beneden te krijgen.

Minder afval 
met deze handige tips:

 ▷ Neem een eigen tas mee 
naar de supermarkt.

 ▷ Vermijd wegwerpproducten. 
Hoe handig ook, ze leveren 
veel afval op. 
 

 ▷ Koop waar mogelijk navul-
verpakkingen in plaats van 
steeds een nieuw product.

 ▷ Doe groenten en fruit los in 
je mandje of in een herbruik-
baar zakje in de supermarkt.

 ▷ Gebruik een blokje zeep in 
plaats van douchegel in een 
fles. 

 ▷ Drink water uit de kraan in 
plaats van water uit flessen 
en gebruik een herbruikbare 
beker.

 ▷ Aan het klussen? Een 
boor- of schuurmachine heb 
je misschien maar een paar 
keer per jaar nodig. Deel je 
spullen of leen ze van 
vrienden of buren.

 ▷ Ben je veel onderweg? Vul 
een eigen thermoskan met 
koffie of thee en vermijd zo 
talrijke wegwerpbekertjes.

 ▷ Stop je lunch in een brood-
doos in plaats van aluminium- 
folie of een boterhamzakje. 

 ▷ Koop niet te veel vers eten in 
één keer. Zo is de kans het 
kleinst dat je producten weg 
moet gooien die je niet 
gebruikt hebt.

 ▷ Maak een eetplanning en 
voer een restjesdag in. Een 
eetplanning is de handigste 
manier om van tevoren te 
bedenken welke  
ingrediënten je op welke 
dagen wil gebruiken. Toch 
restjes over, met wat simpele 
andere ingrediënten kun je 
toch nog een lekkere omelet 
of salade bereiden.

 ▷ Denk na voordat je iets 
koopt. Heb ik het product 
echt nodig of belandt het in 
de kast (en uiteindelijk in de 
vuilnisbak)?

Aan het begin van de coronaperiode kregen 
de kinderen van het tweede leerjaar in 
Nukerke elke dag via e-mail een uitdaging:

 ▷ Maak een zo hoog mogelijke toren.
 ▷ Maak een origineel zelfportret.
 ▷ Schrijf een brief naar oma of opa.
 ▷ Lees een boek voor aan je mama, 

papa, broer of zus.
 ▷ Bewegingsopdrachten. 

De kinderen gingen steeds creatief  en 
enthousiast aan de slag. Op die manier 
bleven we verbonden met elkaar!

Een overzichtje van de afvalproductie in ton binnen onze intercommunale IVLA de voorbije maanden: 

Ondernemers 

De coronacrisis heeft heel wat 
gevolgen voor de economie.
Een overzicht van de federale en 
Vlaamse steunmaatregelen voor 
ondernemers vind je op onze 
website. 

Tip! 
Vraag tijdig de Vlaamse corona- 
hinderpremie of de corona- 
compensatiepremie aan:

 ▷ coronahinderpremie 
uiterlijk 18 juni 2020

 ▷ coronacompensatiepremie 
uiterlijk 30 juni 2020

www.maarkedal.be/corona/
ondernemers-en-handelaars  

     Dienst Lokale Economie    
     lokale.economie@maarkedal.be
     055 33 46 59 

HUISVUIL 2019 2020

januari 929 1032

februari 843 889

maart 839 1074

april 940 1153

PMD 2019 2020

januari 144 175

februari 129 153

maart 127 204

april 146 232
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Maak een afspraak en kom bloed geven!

De bloedinzamelingen van het Rode 
Kruis gebeuren momenteel enkel na 
afspraak. Op die manier kan het 
aantal aanwezigen gespreid worden 
en kan de afstand tussen donoren en 
medewerkers gerespecteerd worden.

 ▷ Volg alle hygiëne- en voorzorgs-
maatregelen nauwkeurig op. 

 ▷ Hou voldoende afstand: minstens 
1,5 meter.

 ▷ Koorts, hoesten, keelpijn, 
verkouden … in de laatste 14 
dagen? Een gezinslid met 
COVID-19 of in contact geweest 
met (potentiële) coronapatiënten? 
Dan mag je nu NIET doneren!

 ▷ Donoren zijn verplicht een 
mondmasker te dragen en brengen 
dit zelf mee. 

 ▷ Breng een eigen balpen mee om 
de medische vragenlijst in te 
vullen.

 ▷ Vanaf 4 mei wordt de temperatuur 
van de donoren voor donatie 
gemeten. Dat gebeurt contactloos 
met een infrarood thermometer. 

 ▷ Breng geen niet-donoren 
(bijvoorbeeld kinderen) mee naar 
een donatie.

Tot vandaag werd voor geen enkel 
respiratoir virus, inclusief corona- 
virussen en het griepvirus, aan- 
getoond dat het overgedragen kan 
worden via bloed. Bloed geven én 
krijgen is dus veilig.

Vrijdag 26 juni en maandag 29 juni, 
telkens van 17 tot 20 uur, 
Parochiezaal Etikhove,  
Nederholbeekstraat 28. 

 Maak je afspraak via 0800 777 00 
of www.rodekruis.be

Sta jij in voor de thuisverzorging 
van een zorgbehoevend persoon? 
Dan kom je misschien in aanmer-
king voor een mantelzorgtoelage!

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

Algemene toekenningsvoor-
waarden
De verzorger en de zorgbehoeven-
de 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 toekenningsvoor-
waarden

 ▷ 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 (dit attest 
wordt afgeleverd door een 
erkende indicatiesteller van de 
Vlaamse Zorgverzekering: dit 
kan een OCMW, een dienst 
voor gezinszorg of een 
mutualiteit zijn) of indien hij 
over een attest van de Federale 
Overheidsdienst Sociale 
Zekerheid beschikt met een 
vermindering zelfredzaamheid 
van ten minste 12 punten.

Hoe een mantelzorgtoelage 
aanvragen?
Maak een afspraak met de Sociale 
Dienst om je aanvraag in te 
dienen tot uiterlijk 15 september 
2020. Verzorgers die vorig jaar een 
toelage ontvingen, worden door 
de Sociale Dienst gecontacteerd.

Sociale Dienst, 055 33 46 67
socialedienst@ocmwmaarkedal.be 

Heb je recht op een mantelzorgtoelage?

OCMW Maarkedal zoekt vrijwilligers voor 
de buurttelefoon 

 ▷ vanaf 1 december 2020
 ▷ om een praatje te maken met inwoners 

of senioren
Ben je vlot in omgang aan de telefoon? 
Heb je nog wat vrije tijd? Kan je goed 
luisteren en heb je een warm hart?

 Neem vrijblijvend contact op met 
de Sociale Dienst, 055 33 46 68 
socialedienst@ocmwmaarkedal.be 

Vrijwilligers gezocht voor de buurttelefoon
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Stand van zaken wegeniswerken

Wegenis- en rioleringsproject N457 
De afgelopen weken was er bijna uitsluitend mooi weer. Dat is ook te merken aan de vooruitgang 
van de werken aan de N457. De laatste rechte lijn is ingezet ... Alle rioleringsbuizen zitten in de 
grond, de fietspaden zijn zo goed als klaar en de laatste toplaag in asfalt wordt vrij binnenkort 
gegoten. Daarna volgt enkel nog de afwerking aan de bermen en opritten, de belijning en de 
signalisatie. 

Wegenis- en rioleringsproject Hasselstraat
Aansluitend op het project N457 wordt ook de zijstraat Hasselstraat aangepakt. In de Hasselstraat 
wordt gescheiden riolering aangelegd en de wegenis en voetpaden worden vernieuwd. De grootste 
wijziging is dat de huidige betonverharding zal worden vervangen door asfalt. Deze werken worden 
opgestart in augustus na de ingebruikname van de N457. De afwerking is voorzien tegen het einde 
van het jaar. 

Woonproject Puttene & park Ter Gauwen 
In Puttene heeft de oude, rechte betonweg plaats gemaakt 
voor een web van wandelpaden en het nieuwe fietspad. Ook 
al is de aanplanting nog niet uitgevoerd, we durven al zeggen 
dat het resultaat er mag zijn ... 
De werken aan het woonproject Puttene en het parkgebied 
Ter Gauwen zijn zo goed als afgerond. Er volgt nog een 
rondgang met de aannemer en studiebureau waarin de 
laatste opmerkingen worden opgesomd. 
In het volgende plantseizoen, komende winter, volgt nog de 
aanplanting van bomen, hagen en struiken. Daarna kan 
overgegaan worden tot de oplevering van het project. 
Ondertussen is al meer dan de helft van de woningen 
verkocht of in optie genomen.

Elke kat die wordt verkocht of weggeven moet sinds 1 
september 2014 gechipt, geregistreerd en ook  
gesteriliseerd zijn. Deze verplichting geldt voor iedereen 
(asielen, kwekers en particulieren).
Op 1 april 2018 werd deze sterilisatieplicht uitgebreid 
waardoor elke kat, voor de leeftijd van 5 maand oud 
gesteriliseerd moet worden. De sterilisatie wordt door de 
dierenarts genoteerd bij de registratie in de databank 
CatID.
Katten geboren tussen 31 augustus 2014 en 1 april 2018 
moesten ten laatste op 1 januari 2020 gesteriliseerd zijn.
Voor katten verkocht aan een kweker of katten die 
worden geëxporteerd, geldt een uitzondering.

www.huisdierinfo.be/castratie-en-sterilisatie-van-katten

Elektrische deelauto’s
De lancering van het autodeel-
project in onze gemeente was 
voorzien in mei. Jammer genoeg 
heeft de coronacrisis ook hier 
effect op gehad. Maar niet 
getreurd, uitstel is geen 

afstel! Als alles goed gaat, 
worden de twee deelwagens in 
juni geleverd en kunnen die ook 
vanaf dan in gebruik genomen 
worden.
De gemeentelijke infosessie 

voor burgers zal 

doorgaan op 15 september. Op 
dat infomoment zal het gebruik 
van de wagens uitgelegd 
worden en kan je vrijblijvend 
een testrit maken. 
In afwachting van deze  
infosessie zal het gebruik via 
filmpjes op de website  
verduidelijkt worden. 
Niet overtuigd? Eind juni start 
een communicatiecampagne 
om jou over de streep te halen. 
Hou dus zeker onze website en 
social media in de gaten, het 
zal de moeite waard zijn! 
 

www.maarkedal.be/autodelen

Castratie en sterilisatie van katten 
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Sinds kort hebben we 38 meters en 
peters die ervoor zorgen dat onze 
straten er properder bij liggen. Op 
regelmatige basis gaan ze op ronde 
om alle zwerfvuil op te ruimen. 
Om dit klusje te klaren krijgen ze 
van de gemeente witte zakken om 
het zwerfvuil in te verzamelen.  
Wanneer je deze zakken langs de 
kant van de weg ziet staan, is dit 
geen zwerfvuil, maar heeft een 
sympathieke vrijwilliger, meter of 
peter, een stukje Maarkedal proper 
gemaakt. Wij stellen alles in het 
werk om deze zakken zo vlug 
mogelijk op te halen. 
Wil je ook een straat adopteren?
Registreren kan via 055 33 46 61 of  
greta.pot@maarkedal.be.

www.maarkedal.be/maarkedal-
zwerfvuilvrij

Peters en meters maken  
straten zwerfvuilvrij

reeds geadopteerde straten
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Bermbesluit 
Sinds 1985 is in Vlaanderen het 
bermbesluit van kracht. Dit 
besluit verplicht openbare 
besturen om een natuurgericht 
bermbeheer uit te voeren en 
bepaalt onder meer dat een 
eerste maaibeurt niet voor 15 juni 
kan en een tweede maaibeurt pas 
vanaf 15 september. 
Het bermbesluit wil een natuur-
vriendelijk beheer stimuleren en 
probeert zo de bermen weer 
soortenrijker te maken. 
Naast leefgebied voor soorten, 
dienen bermen ook als een 
natuurverbinding en stapsteen 
tussen verschillende  
(natuur)gebieden.

Bermbeheerplan
Via een goedgekeurd berm- 
beheerplan kan afgeweken 
worden van het bermbesluit en 
kunnen bepaalde bermen op een 
ander tijdstip worden gemaaid. 
Voor Maarkedal werd het voorbije 
jaar een bermbeheerplan 
opgemaakt door de provincie 
Oost-Vlaanderen. Dit bermbe-
heerplan heeft als doel de 
landschappelijke en ecologische 
waarde van de bermen in 
Maarkedal te versterken en waar 
mogelijk te verhogen.

Inventaris 
In eerste fase werd een inventaris 
opgemaakt van de in de berm 

voorkomende plantensoorten, de 
kenmerken van de berm, de weg 
en het huidig beheer. In totaal 
werden zo’n 240 planten- en 35 
diersoorten waargenomen.
Wat opviel bij de inventarisatie is 
dat de actuele en potentiële waar-
de van de bermen in het onder-
zoeksgebied sterk uiteen liggen. 
Over het algemeen hebben heel 
wat van onze bermen goede 
ontwikkelingskansen, gezien ze 
dikwijls vrij goed gebufferd 
worden door een bermgracht.

Bermbeheer
Na de inventarisatie werd per 
berm het meest geschikte beheer 
bepaald. Dit beheer verschilt 

Bermbeheerplan voor 
onze gemeente
Binnenkort meer bloemen in onze bermen?  

Bijen vervullen een uiterst belangrijke functie als bestuiver van landbouwgewassen, 
fruitteelten en wilde planten, maar ze hebben het steeds moeilijker om te overleven. 
Bestuiving door insecten is noodzakelijk voor meer dan 75% van alle planten. 
Zonder bijen geen fruit, maar ook geen groenten. Solitaire bijen, hommels en 
honingbijen hebben onze hulp nodig voor meer voedsel en nestgelegenheid. 
Hoog tijd dus dat we van onze tuinen ware bijenparadijsjes maken. 
Een grote of kleine tuin of slechts een balkon, we kunnen 
allemaal iets doen om de bij te helpen. 
Via www.weekvandebij.be vind je heel wat informatie 
voor bijvriendelijke initiatieven en tuinprojecten! Samen 
blijven we zorgen voor onze bijen. 

 www.weekvandebij.be

Een bijvriendelijke tuin? 
Goed idee!

naargelang de aanwezige 
vegetatie en naargelang het 
beoogde doel. Zo kan het beheer 
gericht zijn op verschraling, op 
een grotere bloemenrijkdom of 
juist op het behoud van de 
uitgangssituatie. De doelstelling 
bepaalt de maaifrequentie en de 
maaidata.
De bermen met gelijkaardige 
vegetatie, gelijke types en gelijke 
doeltypes worden verzameld in 
een maairoute met eenzelfde 
beheervorm.  

Maaidata 
Dit houdt concreet in dat we 
vanaf 15 mei starten met het 
maaien van een aantal bermen. 
Voor andere bermen zal het 
maaien pas starten vanaf 1 juli. 
Een tweede maaibeurt wordt 
voorzien vanaf half september of 
1 oktober.
Voor bepaalde bermtypes zal ook 

maar een gedeelte van de berm 
gemaaid worden.

Belangrijke info 
 ▷ Afhankelijk van het bermtype 

zijn er verschillende maaidata. 
Het is zeker niet de bedoeling 
dat je als burger zelf de berm 
in de buurt van je woning 
maait.

 ▷ Deponeren van gras in de 
berm of gracht heeft extra 
netelgroei als resultaat. 
Grasmaaisel deponeer je best 
op je composthoop of voer je 
af naar het recyclagepark.

 ▷ Bemesting van de berm zorgt 
voor verrijking van de voe-
dingsstoffen in de bodem. Aan 
de aanpalende landbouwers 
wordt gevraagd om bij de 
bemesting van de akkers te 
vermijden dat een deel van de 
meststoffen op de berm 
terecht komen.

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

Let op! 
Respecteer de zoomwegen. 
Langs de meeste wegen 
hebben de zoomwegen een 
minimale breedte van 90 cm. 
Op veel plaatsen wordt de 
breedte van deze zoom- 
wegen niet gerespecteerd. 
Bij te grote afwijkingen, 
waarbij de berm tot bijna 
aan de straat mee bewerkt 
wordt, zal de wettelijke 
zoomwegbreedte volledig 
mee gemaaid worden.
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Een wespennest in uw huis of in uw tuin kan 
vervelend zijn, vooral met kleine kinderen in de 
buurt. Voor het verwijderen van wespennesten kan 
je beroep doen op de brandweer.  
Stoort de wespenkolonie je niet, en vormt hij geen 
direct gevaar, laat de insecten dan met rust. Wespen 
zijn immers nuttig: ze jagen op muggen, vliegen en 
andere insecten. Vormt de kolonie wel een gevaar 
voor jou, je gezin of dieren: maak dan melding via 
het meldingsformulier op www.bvlar.be. Hou er 
rekening mee dat de wespenverdelgers niet altijd 
onmiddellijk langskomen en dat, eens de verdelging 
heeft plaatsgevonden, de afsterving van de kolonie 
enige tijd kan duren.

De gewone wesp wordt 17 tot 
20 mm lang en is stereotiep 
gekleurd in zwart en geel. Sinds 
enkele jaren heeft onze inheemse wesp er een 
concurrent bij, namelijk de Aziatische hoornaar. 
Deze uitheemse wespensoort is zeer invasief en 
richt heel wat schade aan, onder meer ook aan 
bijenvolken. Het bestrijden ervan is een complexe 
taak. Heb je te maken met een hoornaarskolonie? 
Blijf uit de buurt en meld dit aan de brandweer. 
Probeer in geen geval de kolonie zelf te bestrijden.

www.bvlar.be/wespenverdelging
Ben je in nood, bel dan 112

Last van wespen?

De controles van de nestkasten 
voor steenuil (46) en kerkuil (12) 
zijn voor 2020 recent uitgevoerd 
in Maarkedal. Het resultaat is 
voor het derde jaar op rij zeer 
positief met een bemoedigende 
stijging van het aantal broed- 
gevallen van steenuil. Voor 
kerkuil stellen we een lichte 
daling vast, maar 2019 was dan 
ook een topjaar! 

Kerkuil: 17 jongen
 ▷ toren Marca Maarke: 2
 ▷ kerk Kerkem: 5
 ▷ kerk Schorisse: 3
 ▷ kerk Etikhove: 4
 ▷ privaat Weitstraat Nukerke: 3

Steenuil: 8 jongen, 4 eieren en een 
vermoedelijk broedsel.

Merkwaardig is dat na het 
terugplaatsen van de nestkast in 
de kerktoren van Maarke, na de 
verbouwingswerken aan het 
Marca, de nestkast meteen bezet 
was. En dan nog wel in dubbel 
gebruik. In de ruimte vooraan 
hadden kauwen een poging tot 
nestvorming ondernomen. In de 
achterste kamer vonden we 
echter twee jonge kerkuilen. 
Meteen raak dus! Het is nu 
uitkijken naar het ringen van de 
jonge uilen door een erkend 
vogelringer van het Belgisch 
Ringwerk (Koninklijk Belgisch 

Instituut voor Natuurweten- 
schappen). Dit zorgt voor  
interessante gegevens bij een 
eventuele nieuwe ontmoeting 
(terugmelding) in een andere 
regio of bij vondst als  
(verkeers)slachtoffer.

Het uilenteam Maarkedal bestaat 
uit Johan Cosijn, Ludo Bauwens, 
Andy Vanbraband en Mario De 
Langhe. Het team maakt deel uit 
van de Werkgroep rond de 
Maarkebeekvallei, actief binnen 
Natuurpunt Vlaamse Ardennen. 
Het uilenproject wordt  
gecoördineerd door Paul  
Haustraete (Regionaal Landschap 
Vlaamse Ardennen).

Uilen in de lift 

Het Energiehuis 
info en advies over energie besparen bij jou thuis

Wil je je energiefactuur verlagen?
Of staan er renovatiewerken op de 
planning? Bij het Energiehuis krijg je 
een antwoord op al je vragen rond 
energie(besparing).

Het Energiehuis is een initiatief van de 
Vlaamse overheid, dat je wegwijs 
maakt in de verschillende (steun)
maatregelen voor energie- 
investeringen en renovatiewerken.
Je krijgt er antwoord op vragen zoals:

 ▷ Hoe goed scoort mijn woning op 
het vlak van energiegebruik?

 ▷ Welke maatregelen zijn er nodig 
om mijn energieverbruik te doen 
dalen?

 ▷ Voor welke steunmaatregelen kom 
ik in aanmerking?

Je kan bij het Energiehuis terecht 
voor een antwoord op jouw 
energievragen 
Hoe maak je je huis energiezuiniger
en verlaag je je energiefactuur?
Het Energiehuis wijst je de weg met
heldere informatie over diensten en
maatregelen zoals:

 ▷ energiepremies
 ▷ energieleningen
 ▷ BENOveren (beter renoveren)
 ▷ woningpas
 ▷ nieuwe Energieprestatiecertificaat
 ▷ digitale meter

 
Het Energiehuis geeft begeleiding 
en ondersteuning 
Het Energiehuis helpt je om je 
energiebesparingsplannen uit te 
voeren. Reken op begeleiding en 
ondersteuning zoals:

 ▷ tips en advies bij jouw renovatie
 ▷ aanvragen en prijsvergelijking van 

offertes bij aannemers 
 ▷ ondersteuning bij premieaanvraag
 ▷ gegevens interpreteren: 

- zonnekaart 
- energieprestatiecertificaat (EPC) 
- resultaten van een energiescan

 ▷ vergelijking van energieleveran-
ciers en hulp bij een overstap

Vlaanderen telt 19 Energiehuizen. De 
gemeente Maarkedal is aangesloten 
bij het Energiehuis SOLVA.

Behoor je tot een bepaalde 
sociale doelgroep?
Dan ga je er ook langs voor een 
energielening aan 0%:

 ▷ leen maximaal 15.000 euro  
 zonder er rente op te betalen

 ▷ spreid je lening over 10 jaar
 ▷ gebruik het geld voor energie  

 besparende investeringen in jouw  
 huis:

- dak- of zoldervloerisolatie 
- hoogrendementsbeglazing 
- muur- of vloerisolatie 
- zonnepanelen 

 www.so-lva.be/energiehuis
 053 64 65 28  
energiehuis@so-lva.be 
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‘Maarkedal, de Vlaamse Ardennen op hun mooist ...’ is één van onze 
slogans. Zien we dit zelf nog? Voor sommige inwoners kent onze gemeente 
geen geheimen, voor anderen zijn er nog heel wat onbekende, verborgen 
parels en mooiste plekjes te ontdekken. We roepen jullie op om deze zomer 
Maarkedal te (her)beleven! Wandel, fiets, doe lekker niets, geniet ... 
Toon ons hoe jij Maarkedal beleeft en deel jouw mooiste foto’s op sociale 
media met de hashtags #maarkedalmoetjebeleven en #maarkedalzomert. 
Tip: We plannen komende zomer ook enkele initiatieven om de puurheid en 
schoonheid van onze gemeente in de kijker te zetten. Hou daarvoor de 
gemeentelijke website en onze socialemediakanalen in de gaten.
Daarnaast nodigen wij de verenigingen uit om onder de noemer
#maarkedalzomert ook fijne initiatieven in te richten voor hun leden en de 
Maarkedalse bevolking. Zorg er wel voor dat je initiatief steeds coronaproof 
kan verlopen. 

Fiets- en wandelroutes vind je op www.maarkedal.be/toerisme
www.facebook.com/Maarkedal, instagram.com/maarkedalmoetjebeleven 

     #maarkedalmoetjebeleven, #maarkedalzomert

#maarkedalzomert

© Jonas De Vylder, Olivia Vanden Berghe en Steven van Canverberghe



22 23▷ Nieuws uit Maarkedal Nieuws uit Maarkedal ◁

RUBRIEKMOET JE BELEVEN 

PRAKTISCH  
 ▷ van 1 juli tot 31 augustus
 ▷ voor kinderen van 4 tot 12 jaar
 ▷ gratis 
 ▷ deelnameformulieren zijn 

vanaf 1 juli te downloaden via  
www.maarkedal.be/vrije-tijd/
activiteiten-jeugd

 ▷ wanneer de corona- 
maatregelen dit toelaten kan 
je het formulier ook ophalen in 
de bibliotheek of bij de Dienst 
Burgerzaken

 ▷ zorg voor een opgeladen 
smartphone met  
QR-codescanner, dit is nodig 
om de QR-codes langs de route 
te scannen en de geluids- 
fragmenten te beluisteren

Coronaproof op schattenjacht!
Wij maken werk van een 
schattentocht aangepast aan 
de maatregelen opgelegd door 
de Nationale Veiligheidsraad. 
Wij vragen de deelnemers de 
nodige discipline in acht te 
nemen en de geldende  
instructies te volgen. De 
concrete maatregelen zullen 
op de website en in het 
deelnameformulier vermeld 
worden.  
Neem in groep deel met niet 
meer mensen dan op dat 
moment wettelijk toegelaten. 

Schatten van Vlieg 
Schatten van Vlieg strijkt voor het tweede jaar op rij neer in 
Maarkedal. Het thema van dit jaar is ‘Hoor jij wat ik hoor?’. Tal van 
opdrachtjes en raadseltjes staan op jullie te wachten. Kraak jij de code van 
de schatkist? Als beloning ontvang je een klankboekje en klankspelletje. Het 
heerlijke parcours is een schattentocht van 5 km en loopt vooral langs rustige 
paadjes. Ga jij samen met Vlieg op schattenzoektocht?

ZOMER

Daarom is het belangrijk dat je 
weet wat je moet doen om 
tekenziekten te voorkomen. 
Onderstaande boodschap is 
gemakkelijk te onthouden: 
controleer, verwijder en volg op.

 ▷ Controleer de dag zelf nog. 
Wist je dat een teek meestal 
bijt zonder dat je het merkt? 
Teken houden van (warme) 
plekken waar je niet altijd 
meteen aan denkt. Controleer 
daarom zeker je knieholtes, 
liezen, bilspleet, haarlijn, navel 
en oksels. 

 ▷ Verwijder een teek rustig en in 
één beweging met een 
tekenverwijderaar. Let daarbij 
op dat je de teek niet platduwt, 
want dan kan ze braken. 
Smeer ook niets op de teek en 

gebruik geen alcohol, jodium, 
zeep, ether of olie. 

 ▷ Volg een maand lang de 
symptomen op.  
Hou de plek rond de plaats van 
de beet een maand lang in het 
oog. Komt er een rode vlek 
rond de beet die almaar groter 
wordt? Of krijg je in die maand 
andere symptomen die lijken 
op griep (koorts met spier- en/of 
gewrichtspijn)? Contacteer dan 
je huisarts en meld de 
tekenbeet. Dit is dringende 
zorg die ook in coronatijd niet 
mag uitgesteld worden. De 
ziekte van Lyme kun je 
behandelen met antibiotica.

Registreer je tekenbeet via
tekennet.be of via de app TekenNet

     www.tekenbeten.be 

Wees niet gek. Doe de tekencheck!
Had jij al eens een tekenbeet? Teken kan je overal in de natuur 
tegenkomen, dus niet alleen als je het bos intrekt. Ook als je in de 
tuin werkt, gaat wandelen of buiten speelt, kan een teek je pad 
kruisen. En van een teek kan je ziek worden … 

KNIJP DE TEEK 
NIET PLAT

DRAAI NIET
AAN DE TEEK

SMEER NIETS
OP DE TEEK

VERBRAND
DE TEEK NIET
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 ▷ Fundels prentenboeken: 
geanimeerde prentenboeken, 
aangevuld met leuke  
activiteiten. Iedere fundel 
bestaat uit 6 verschillende 
activiteiten die verwijzen naar 
het bestaande prentenboek. 
Deze boeken zijn er voor 
kinderen tussen 3 en 7 jaar.

 ▷ Fundels AVI-boeken: deze 
boeken zijn er voor kinderen 
tussen 6 en 10 jaar. Ze dragen 
spelenderwijs en op  
pedagogisch verantwoorde 
wijze bij aan hun taal- en 
leesontwikkeling. 

Gratis uitlenen dankzij de 
bibliotheek
Als lid van de bibliotheek kan je 
fundels gratis lenen. Je hoeft 

hiervoor niet naar de bibliotheek 
te komen, dit kan van thuis uit.

 ▷ Je mag elk jaar 7 fundels gratis 
lenen via ‘Mijn Bibliotheek’. In 
de vakantieperiodes komen 
daar wekelijks 2 extra  
ontleningen bij, met een 
maximum van 12 extra 
ontleningen in de zomer- 
vakantie.

 ▷ Elke fundel kun je 4 weken 
lenen.

 ▷ Geleende fundels kun je offline 
lezen.

 ▷ Tip: leen ze niet allemaal 
tegelijk uit, want 4 weken 
kunnen snel voorbij zijn!

Hoe kan ik fundels lenen en 
bekijken?
Fundels kun je gebruiken op een 

smartphone, tablet of computer:
 ▷ Download de gratis Fundels- 

app in de App store of Play 
Store of op de website  
www.fundels.com.

 ▷ Klik op het logo van ‘de Bib’.
 ▷ Meld je aan met je ‘Mijn  

Bibliotheek’ account.
 ▷ Kies uit 120 boeken wat jij wil 

lenen.
 ▷ Wil je graag meer info? Bekijk 

dan het instructiefilmpje op de 
gemeentelijke website. Veel 
lees-, puzzel- en speelplezier! 

 www.fundels.com
 www.maarkedal.be/vrije-tijd/bibliotheek/

dienstverlening/dankzijdebib 
bibliotheek@maarkedal.be 

Fundels voor kleuters  
en jonge lezertjes 
Wat zijn fundels? Fundels staat voor ‘bundels vol fun‘! Het zijn digitale  
prentenboeken met animaties, aangevuld met leuke teken-, speel- en doe- 
activiteiten. Er zijn fundels voor twee doelgroepen:

maandag
20°    30°

20°    30°

19°    29°

20°    30°

21°    32°

22°   33°

19°   30°

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

zondag
zaterdag

Volg de weersvoorspellingen.

Gebruik zo weinig mogelijk 
apparaten die warmte produceren.

Benut je  zonnewering
 maximaal. 

Zet je ramen en deuren open zolang 
het buiten koeler is dan binnen.

(Ver)bouw je woning 
hittebestendig.

ZORG VOOR ANDEREN

Ga langs bij iemand die 
je hulp kan gebruiken.

Zorg dat iemand anders 
langsgaat wanneer je zelf niet kunt.

Maak een 
overzicht van 

alle medicijnen 
die de persoon 

neemt en de mensen 
met wie je contact 

kunt opnemen 
bij problemen.

Smeer je op tijd en voldoende in 
als je de zon niet kunt vermijden.Zorg dat je altijd water bij je hebt.

Draag een 
hoofddeksel.

Kies voor lichte, 
loszittende kledij.

Zoek verfrissing op.

Drink MEER dan  gewoonlijk. 
 OOK als je geen  dorst hebt.

Drink vooral WATER. 
 Koffi  e en thee kunnen ook.

Kleurt je urine DONKER? 
Drink meer!

Zoek een plekje in 
de schaduw op om 

te ontspannen.

Zon in overvloed, verzorg jezelf en anderen goed.
warmedagen.be

Warme dagen, 
zorg dragen

DRINK VOLDOENDE

Doe zware inspanningen 
op koelere momenten.

HOU JE WONING KOEL

WEES VOORBEREID

HOU JEZELF KOEL
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Een hitteslag kan gevaarlijk 
zijn. Bel 112 als nodig.
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RUBRIEK

Voel je dat er een kunstenaar in  
je zit? Hou je van tekenen, 
schilderen en boetseren? Ben je 
iemand die graag verhalen 
bedenkt en vertelt of wil je liever 
wat meer zelfvertrouwen? Voel  
je de muziek in je opborrelen en 
droom je ervan een mooi  
instrument te bespelen?
Kom dan naar onze  
Kunstacademie in Maarkedal! 
Inschrijven kan vanaf het eerste 
leerjaar! 

NIEUW
Naast Octopus (domeinover-
schrijdend voor het eerste en 
tweede leerjaar), bieden wij nu 
ook Octopus BAK aan.
Octopus BAK is voor leerlingen 
vanaf het eerste leerjaar tot en 
met het zesde leerjaar, die vooral  
houden van tekenen, schilderen 
en boetseren, maar die ook eens 
willen proeven van theater en 
muziek.

Online inschrijven kan via  
www.mijnacademie.be/ 
kunstacademievlaamseardennen.

 
www.kunstacademievlaamseardennen.be 
055 23 28 85 
kunstacademie@ronse.be

Welkom in de Kunstacademie! Junior 
Techniekacademie
Voor jongens en meisjes 
van het derde en vierde leerjaar

Zit je in het derde of vierde leerjaar? 
Ben je graag creatief bezig? 
Schrijf je dan in voor de Junior 
Techniekacademie. 
In groep maak je tijdens tien 
workshops onder begeleiding van 
twee techniekmentoren vijf technische 
projecten: een unieke onderlegger uit 
hout, een LED-zaklamp, je bouwt met 
LEGO en onderzoekt speelsgewijs 
hoe alles werkt, je zaagt, boort en 
bouwt met hout en metaal je eigen 
brug. Je leert Robot Milo  
programmeren, zodat hij verschillende 
opdrachten kan uitvoeren.  

Er is plaats voor maximum twintig 
kinderen. Inschrijven kan via 
www.techniekacademie-maarkedal.be.

De workshops gaan door op 
woensdag van 13.30 tot 15 uur in 
het voormalig OCMW-gebouw 
(Etikhovestraat 1). De reeks start op 
woensdag 23 september en loopt tot 
en met 9 december, elke woensdag, 
behalve op 4 en 11 november.
Kostprijs: 60 euro voor de hele reeks. 
(50 euro voor een tweede kind uit 
eenzelfde gezin). Aan het eind van de 
reeks workshops wordt er een fiscaal 
attest kinderopvang bezorgd,  
waarmee een deel van het  
inschrijvingsgeld kan gerecupereerd 
worden. 

www.techniekacademie-maarkedal.be 
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VERENIGINGEN AAN HET WOORDIN MAARKEDAL

De Koekamerstraat. In het Frans 
spreekt men van Cocambre. Het 
verhaal doet de ronde als zou de 
naam voortkomen van een 
volkstam, de Sicambers, die zich in 
de vierde eeuw, bij de inwijking 
van de Franken, (de Salische Franken of Sicambri) 
hier aan de noordelijke kant van het toenmalige 
kolenwoud vestigden. We vinden die naam ook 
terug in ‘Ter Kamerenbos’ of ‘Bois de la Cambre’, in 
‘Cociane’ te Herne, in ‘Cocane’ te Geraardsbergen. 
Kortrijk, de vroeger hoofdplaats van de stam, werd 
door Clovis verlaten toen hij Doornik tot de nieuwe 
hoofdplaats verkoos. Bij zijn doop te Rijsel werd hij 
door de bisschop als hoofdman der Sicambers 
aangesproken. “Buig het hoofd fiere Sicamber …”

Maar er is ook een andere 
verklaring. De befaamde professor 
Marcel Hoebeke schreef in 1977: 
“In koekamer(e) is kamer een 
middelnederlands woord voor 
‘stal’ en is ‘koe’ de naam van het 

dier. Cocambre is een latere vertaling in het 
romaans dialect van Noord-Henegouwen.”
Cocambre werd door L. Verriest trouwens terecht 
vertaald als vacherie. Zie hiervoor zijn inleiding tot 
de uitgave van Le polyptique illustré, dit ‘Veil 
Rentier’, de Messire Jehan de Pamele-Audenarde, 
vers 1275, een werk dat later door Businarias in 
Nederlands vertaling uitgegeven werd.
Verschillende verklaringen dus voor dit toponiem. 

Het verhaal achter de straatnaam

Middenstandsvereniging MiMa  
ziet het levenslicht in Maarkedal 

De Maarkeerders willen verbinden

Na jarenlange afwezigheid zal er in Maarkedal opnieuw 
een lokale middenstandsvereniging actief worden. Dat is 
althans het doel dat Iris Langen, Greet Descamps, Lieve 
Vandergheynst, Robin Boast en Dirk De Rouck, allen 
lokale zelfstandige ondernemers, zich voor ogen houden.
De kleine, op de lokale markt gerichte, middenstanders 
hebben het steeds moeilijker om te overleven in de 
draaikolken van reclamestormen die, via diverse media, 
ook alle hoeken van de maatschappij bereiken.
Daar dit een evolutie is waar we reeds geruime tijd mee 
geconfronteerd worden, ontsproot reeds begin februari 
het idee om een lokale middenstandsorganisatie op te 
richten die de naam MiMa werd gedoopt. Dit vijftal van 
enthousiastelingen wil vanuit deze vereniging de lokale 
middenstand duurzaam ondersteunen en promoten zodat 
deze zich verder kan ontwikkelen en kan openbloeien. 
Het resultaat dat MiMa beaamt is een win-winsituatie 
opzetten voor middenstander en verbruiker.  

Tegelijkertijd worden, in overeenstemming met de noden 
van deze tijd, begrippen als lokale productie, korte 
keten, winkel(h)ier en duurzaam winkelen ook  
gestimuleerd. Dit is echter een werk van lange adem. 
Daarom wil de organisatie in de toekomst dan ook niet 
optreden als eendagsvlieg maar wel als een volwaardige 
breed gedragen vereniging haar missie vormgeven en 
realiseren. 
Als binnenkomer plant MiMa vanaf de maand juni en 
indien de wetgever dit al toelaat, een eenvoudige 
middenstandsactie waarin iedere verbruiker, per 
aankoop verricht in een deelnemende Maarkedalse zaak, 
kans maakt op meerdere waardevolle prijzen. De lokale 
schepen van middenstand, Filip Meirhaeghe,  
ondersteunt deze actie. De Maarkedalse middenstanders 
ontvangen eerstdaags een beschrijving van de actie in 
hun brievenbus.

‘We willen voeling houden met 
onszelf, onze medemens, met 
de natuur. We denken na over 
waar we vandaan komen en 
waar we heen willen … Hiertoe 
willen we, licht en luchtig, 
mensen samenbrengen en 
aantrekkelijke activiteiten 
organiseren.’ Zo luidt de 

uitdagende missie die we begin dit jaar neerschreven. De 
uitdaging om mensen samen te brengen is er door de 
coronamaatregelen alleen maar groter op geworden. We 
worden er ons nu allen bewust van hoeveel energie we 
halen uit die contacten van mens tot mens. Het roept ook 
heel veel vragen op. Hoe kunnen we veilig verbinden? 
Hoe kunnen we uit onze angstbubbel komen in volle 
vertrouwen voor de mogelijke ontmoetingen? Hoe kunnen 
we voeling houden met elkaar, met elkaars werelden? We 
zoeken nieuwe wegen en activiteiten om onze missie 
waar te maken en uit te reiken naar zij die er voor open 
staan. Hou de Facebookpagina  ‘De Maarkeerders’ in de 
gaten! Tot gauw. 

KOEKAMERSTRAAT

Het verschil tussen maïs en 
aardappelen, dat weten we nog 
net. Maar wat met de graan- 
gewassen die onze Maarkedalse 
boeren zaaien? Wie kent nog het 
verschil tussen haver, gerst en 
tarwe? En waar wordt het voor 
gebruikt? Een korte  
verduidelijking ... 

Tarwe, het meest voorkomende 
graangewas. In Maarkedal wordt 
wintertarwe het meest gezaaid, 
rond oktober - november. De 
halmen worden gepikdorst rond 
eind juli - begin augustus, waarbij 
de tarwekorrels gescheiden 
worden van het stro. Die korrels 
dienen meestal als veevoeder, 
hoewel ook baktarwe gezaaid 
wordt. Het stro wordt op het land 
in balen geperst, wat dan weer 
dient als stalstro en voedsel voor 
de dieren.

Gerst, beter gekend als  
‘schokkeloen’, heeft langere aren 
dan tarwe. Dit wordt ingezaaid 

eind september - begin oktober, 
en gedorst half juni. Ook gerst 
wordt gebruikt als veevoeder.

Haver, minder frequent maar toch 
nog aanwezig in onze gemeente. 
Haver wordt gezaaid rond begin 
oktober en gepikdorst begin juli. 
Ook haver wordt vooral geteeld 
voor veevoederproductie.

Spelt, terug van even weggeweest! 
Ook spelt wordt gezaaid begin 

oktober en gedorst rond eind  
juli - begin augustus. Spelt wordt 
eveneens gebruikt voor voeding 
van dieren.

Deze graangewassen zijn 
allemaal rijk aan energie, maar 
bevatten weinig voor de dieren 
noodzakelijke eiwitten. Onze 
landbouwers zijn constant aan 
het innoveren, zodat het niet 
meer nodig is om eiwitrijke soja 
in te voeren uit warmere streken. 
Dit doen ze onder andere door 
het telen van toendrabonen, die 
ook heel eiwitrijk zijn, en hier ook 
aarden. Ook zijn er studies aan de 
gang om, via zaadselectie, 
winterharde soja te kweken.

Ook onze landbouwers zijn dus 
voortdurend bezig hun  
ecologische voetafdruk te 
verkleinen, en zoveel mogelijk 
lokaal te produceren, waarvoor 
dank!
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MENSEN VAN BIJ ONS

Aaron Salembier en Jessey Lion

Sander Taelman en Kaatje Verhellen

Huwelijken Ontvangsten Nieuw in dienst 

Beernaert Jozef Louis Charles Eugenie

De Bus Marcel Richard

De Croock Roger Achiel

De Weirdt Eliane

Kerkhove Francine Gilberte Mélanie   

  Adolphine

Ketels Roger Adolphe Judith

Leroy Omer Gentiel Achiel

Martens Christiane Valentine Paulina

Naessens Gilbert

Roman Jacques Frederic Walter

Vanalderwerelt Marie-José Rosalie     

  Philomène

Van Ghendt Hilda Marie Blanche

Vangroenweghe Joseph Maurits

Van Moorleghem Marc Gustaaf Edmond

Verroken André Julien Fredor

Vigin Monique Jeannine Mathilde  

  Godelieve

Overlijdens

DIAMANTEN BRUILOFT

DIAMANTEN BRUILOFT

Hilda De Waele & Dion D’Hondt

Nicole Wambersie & Adrien Messiaen

Op 1 april 2020 ging Linda De 
Rouck met pensioen. Zij was 
sinds 15 mei 2017 in dienst als 
schoonmaakster in woonzorg-
centrum Ter Gauwen. 
Gedurende die drie jaar was 
Linda een hardwerkende en fijne 
collega. Zij was verantwoordelijk 
voor de kamers op het eerste 
verdiep en deed dit met hart en 
ziel. Ze werd op handen 
gedragen door de bewoners en 
erg gewaardeerd door de 
collega’s. Ondanks de korte 
periode dat ze bij ons was, leek 
het alsof ze er altijd al was 
geweest. We missen haar als 
gedreven werkkracht en toffe 
collega. We wensen haar na het 
harde werken een fantastisch 
pensioen.

Versterking voor woonzorgcentrum Ter Gauwen. Van links naar rechts: Carine 
Vandercoilden (technisch beambte logistiek), Rolande Verroken (gegradueerd 
verpleegkundige), Vanessa Deconninck (stafmedewerker woonzorgcentrum).

Jasper Billemont, GIS- en 
ICT-deskundige.

Met pensioen
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Gemeentelijke 
evenementen en 
activiteiten

Alle evenementen georganiseerd door 
het gemeentebestuur, met uitzondering van 
wandelingen in gezinsverband en 
vakantiewerkingen voor kinderen zijn 
geannuleerd tot eind augustus. 

JUNI

 26  Kom bloed geven 

 29  Vrijdag 26 juni en maandag 29 juni  
 van 17 tot 20 uur

Parochiezaal Etikhove, Nederholbeekstraat 28 
Maak je afspraak: www.rodekruis.be, 0800 777 00

 27  Dagarrangement wandel en geniet 
door 3 B&B’s in de Vlaamse Ardennen
Zaterdagen 27 juni en 4 juli, vrijdagen 17 en  
31 juli en zaterdag 22 augustus
van 8.30 tot 18 uur

Amberhoeve, Stokstraat 6 
www.amberhoeve.be 
opbrakel@hetstillegenoegen.be 
0478 40 04 51

JULI

 01  Schatten van Vlieg 
Schattenzoektocht van 1 juli tot en met  
31 augustus 

www.maarkedal.be/vrije-tijd/activiteiten-jeugd 
vrijetijd@maarkedal.be, 055 33 46 52 

 01  Zomerkriebelkampen 
door Creafant vzw
1-3, 6-10, 13-17, 20-24 juli, 
10-14, 17-21, 24-28 augustus

www.kriebelkampen.com 
info@creafant.be, 055 60 36 90M 

A

 02  Speelpleinwerking Maarkedal 
 2-3, 6-10, 13-17juli, 
 3-7, 10-14, 17-21 augustus 
 van 8 tot 17.30 uur 

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

 12  Op stap met de gids: gezinsvriendelijke 
 verhalenwandeling in het Muziekbos

Zondagen 12 juli en 16 augustus  
van 14 tot 16 uur

www.visitronse.be 
toerisme@ronse.be, 055 23 28 16

AUGUSTUS 

 11  Rots en Water weerbaarheidstraining  
  voor kinderen 

Dinsdag 11, woensdag 12 en donderdag  
13 augustus

www.praktijkdebolderkar.com 
info@praktijkdebolderkar.com 
0499 61 37 77 

SEPTEMBER

 05  Tussen molens en ovens
door Vormingplus Vlaamse Ardennen-Dender vzw
Zaterdag 5 september van 9 tot 13 uur

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

 20  Gezinswandeling in de Schamperij en 
 omgeving (Maarkebeekvallei) 

door Natuurpunt Vlaamse Ardennen 
Zondag 20 september van 14 tot 17 uur

www.natuurpunt.be 
johan.cosijn@telenet.be, 055 30 98 10

 

Voor Run For Fun en de 11 juli avondmarkt is het 
uitkijken naar de editie van 2021 ...



#maarkedalmoetjebeleven

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

NUTTIGE INFO

34 35▷ Nieuws uit Maarkedal Nieuws uit Maarkedal ◁

SOCIALE MEDIA

ADMINISTRATIEF CENTRUM

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

 ӽ enkel na afspraak 
 ӽ gesloten op zaterdag
 ӽ telefonisch bereikbaar: maandag tot vrijdag  

  van 8 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur

Van 1 juli tot en met 31 augustus: 
 ӽ enkel na afspraak 
 ӽ gesloten op zaterdag
 ӽ telefonisch bereikbaar: maandag tot vrijdag 

 van 8 tot 12 uur en van 13 tot 14.30 uur 

Gesloten op dinsdag 21 juli. 

BIBLIOTHEEK

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

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

Gesloten van 20 juli tot en met 2 augustus. 

OCMW 

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

 ӹ SOCIALE DIENST
 ӽ enkel na afspraak 

RECYCLAGEPARK

Stationsberg 

 ӹ PARTICULIEREN
 ӽ enkel na afspraak tot en met 31 augustus
 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

www.ivla.mijnrecyclagepark.be

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

Gesloten op zaterdag 11 juli, dinsdag 21 juli en zaterdag 
15 augustus.

POLITIE

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

 ӽ enkel na afspraak

Afspraken maken? 
www.politie.be/5426/contact/commissariaten/
wijkcommissariaat-maarkedal

WACHTDIENSTEN

 ӹ APOTHEKERS
0903 99 000,  www.apotheek.be

Apotheek N60
Nukerkestraat 2, 055 21 64 64
Apotheek De Splenter
Etikhoveplein 14, 055 31 49 78 
Apotheek Velghe
Zottegemstraat 24, 055 45 56 81

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

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

 ӹ TANDARTSEN
0903 39 969,  www.tandarts.be

STRIJKWINKEL

Etikhovestraat 1, 055 42 06 04, 0472 63 68 46
Strijkwinkel.brakel@grijkoort.be
www.grijkoort.be

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

Gesloten van 17 tot en met 31 juli. 

@paulien_moerman @flemishfields @katriendelanghe

@juleke_db @anna.vannieuwenhuyze @lesleyjourquin

@reinhildemaes @autempsdavant @liendw27.ldw



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 toerisme  
in eigen gemeente. Je vindt deze en nog andere foto’s terug 
op de Facebookpagina van Gemeente Maarkedal. Ga snel 
kijken en laat ons weten wat jouw favoriete vakantieplek in 
Maarkedal is.

Met dank aan Marc Vuylsteke. www.businarias.be

Schorisse, Steenbeek.

Louise-Marie, ‘social distancing’ in vervlogen tijden.


