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De Maalzaak opent de deuren
Nieuwe jumelage gaat van start 

Geboortebos in Schorisse 
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Midden november publiceerde Statistiek Vlaanderen de schuld- 
cijfers van al onze Vlaamse steden en gemeenten. Met 88 euro 
schuld per inwoner is Maarkedal in onze regio en in Vlaanderen 

één van de beste leerlingen van de klas. Het toont niet alleen aan dat we 
zorgvuldig met uw centen omspringen, maar dat er daarnaast ook ruimte 
is om te investeren.  
Nu hoor ik u uiteraard denken: ‘Burgemeester, nieuwe schulden, dat is toch 
geen goed beleid?’  
Dat klopt niet helemaal. Goed bestuur houdt ook rekening met de noden in 
onze gemeente en durft ook keuzes te maken voor de lange termijn, 
waardoor er gecontroleerd nieuwe schulden bijkomen. Met de Maalzaak 
geven we alle Maarkedallers de volgende decennia bijvoorbeeld een 
ontmoetingsplaats voor ons rijk verenigingsleven. Met enige trots kan ik u 
vertellen dat we nu het einde naderen van de bouw van de Maalzaak. Ik 
hoop er u allen begin volgend jaar te mogen ontmoeten.  
Volgend jaar gaan we door met investeringen in verschillende wegen- 

werken: Kolpaartstraat, Eikenberg, Stationsberg, 
Mariaborrestraat, Wijmierstraat en Rattepoelstraat.  
De heraanleg van het Nukerkeplein, waar we opnieuw 
volop zullen inzetten op ontharding, zit in volle voor- 
bereiding. Investeren kan daarnaast ook betekenen dat 
je geld zal besparen op lange termijn. Ik denk hierbij 
aan de uitrol van ledlampen in onze straatverlichting, 
waardoor we een pak minder 

elektriciteit zullen verbruiken. Deze en nog vele andere 
investeringen zijn steeds doordacht, maar zorgen 
natuurlijk voor een stevig kostenplaatje. 
We draaien elke euro voor u om en deinzen er niet voor 
terug om keuzes te maken die ervoor zorgen dat het 
aangenamer wordt om te wonen in onze gemeente. Het 
bestuur wil een mooier en beter Maarkedal realiseren 
voor de volgende generaties. We hebben hierbij echter 
geen fusie met een omliggende stad nodig om een 
gezond financieel beleid te voeren. Deze lijn zullen we 
voor u blijven doortrekken, ook in 2022. 
Geniet van de feestdagen!

Met enthousiaste én dankbare groeten, 
Joris Nachtergaele //  Burgemeester
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... je straks ook terecht kan bij de  
centrale huisartsenwachtpost in  
Oudenaarde? 
Meer info op pagina 4. 

... je overlast en verdachte voertuigen 
of personen best onmiddellijk meldt 
aan de politie?  
 
Tips en info vind je op pagina 10. 

... er binnenkort een eerste plantdag is 
voor het nieuwe geboortebos?  
 
Benieuwd? Kijk snel op pagina 18. 

 Ook in 2022 
gaan we door 
met belangrijke 
investeringen

VOORWOORD
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ACTUA LEVEN EN WELZIJN

Voor wie?
Het werkingsgebied van de huisartsenwachtpost  
Oudenaarde wordt vanaf 3 januari uitgebreid. Vanaf 
dan kan elke inwoner van de Eerstelijnszone (ELZ)  
Vlaamse Ardennen er terecht. ELZ Vlaamse Ardennen 
omvat volgende gemeenten: Gavere, Horebeke,  
Kluisbergen, Kruisem, Maarkedal, Oudenaarde, Ronse,  
Wortegem-Petegem en Zwalm. 

Waarvoor kan je er terecht?
De wachtdienst is bedoeld als permanentie voor  
dringende geneeskundige hulp voor mensen die in het 
weekend ziek worden en een huisarts van wacht nodig 
hebben. Patiënten kunnen er niet terecht voor voor-
schriften van chronische of verslavende medicatie, 
sportattesten of tweede adviezen.  

 ▷ Waar? 
Ingang van de spoedafdeling AZ Oudenaarde, Minderbroedersstraat 3, 9700 Oudenaarde.

 ▷ Wanneer? 
Van vrijdagavond 19 uur tot maandagochtend 8 uur en op feestdagen, vanaf 3 januari 2022.

 ▷ Op afspraak 
Maak een afspraak via het nummer 1733 of via het gekende wachtdienstnummer 055 30 40 30.

In 2017 keurde de gemeenteraad het kerkenbeleids-
plan voor de parochiekerken op het grondgebied van 
Maarkedal goed. In dit kerkenbeleidsplan werd vast- 
gelegd om een eigendomsruil voor de kerkgebouwen 
van Nukerke en Louise-Marie te realiseren en deze 
laatste te herbestemmen. De kerk Onze-Lieve-Vrouw 
van La Salette van de parochie Louise-Marie is bij 
decreet van bisschop Lode Van Hecke van het bisdom 
Gent op 10 juni 2021 onttrokken aan de eredienst.
Voor de begraafplaats, die rond de kerk gevestigd is, 
werd in de gemeenteraad van 28 september 2021 
beslist om niet langer nieuwe begravingen toe te 
staan en dit vanaf 1 januari 2022. De lopende 
concessies en de reservaties op de lopende concessies 
blijven bestaan en worden verder uitgevoerd. Voor de 
begravingen in gewone grond blijft de grafrust van  
15 jaar gegarandeerd. Er worden geen nieuwe 
begravingen in gewone grond, nieuwe concessies en 
asverstrooiing meer toegelaten vanaf 1 januari 2022.

Stopzetting van nieuwe begravingen op de 
begraafplaats van Louise-Marie

Centralisering huisartsenwachtpost Oudenaarde
Vanaf 3 januari zal er elk weekend een huisarts voor dringende medische hulp te  
bereiken zijn langs dezelfde ingang van de spoedafdeling van het Algemeen Ziekenhuis 
Oudenaarde. De wachtdiensten worden zo efficiënter en meer gecentraliseerd. 

Update corona

 burgerzaken@maarkedal.be, 055 33 46 40

 www.vaccinatievlaamseardennen.be,  
Infopunt ELZ: info@vaccinatievlaamseardennen.be,  
055 300 200 (tijdens werkdagen van 9 tot 17 uur). 

Het vaccinatiecentrum in Ronse: een andere locatie
Sedert november 2021 is het vaccinatiecentrum Ronse 
gevestigd in de Engelsenlaan 41 in Ronse. Het vaccinatie-
centrum is zowel te voet, met de fiets als met het openbaar 
vervoer makkelijk te bereiken. Voor wie met de wagen 
komt, zijn er voldoende parkeermogelijkheden. 

De herhalingsvaccinatie
Een herhalingsvaccinatie geeft de beste garantie op een 
langere en verhoogde bescherming. Dokters en wetenschap-
pers raden ten stelligste aan om op de uitnodiging voor een 
herhalingsvaccinatie in te gaan. De beschermingsgraad 
vermindert na verloop van tijd. Met een zogenaamde 
boosterprik kan je die beschermingsgraad weer versterken 
en verlengen. Als je dan besmet raakt, is de kans dat je 
zwaar ziek wordt weer een heel stuk kleiner. 

Wanneer word je uitgenodigd? 
Momenteel zijn alle 65-plussers, zorgverleners en burgers die 
met Johnson & Johnson werden gevaccineerd uitgenodigd 
wanneer ze voldoen aan dit interval: twee maanden na een 
Johnson & Johnson prik, vier maanden na een Astra Zeneca 
prik en zes maanden na een Pfizer prik.
Werk je in de zorg en ontving je nog geen uitnodiging? Je 
kan zelf nagaan via www.myhealthviewer.be of je als 
zorgverlener op de lijst staat of contact opnemen met het 
Infopunt van de Eerstelijnszone (ELZ) Vlaamse Ardennen.

Afspraak bevestigen of verplaatsen? 
Via de website www.laatjevaccineren.be/registratie kan  
je met je unieke vaccinatiecode je afspraak bevestigen of 
verplaatsen. Hulp nodig? Bel het Infopunt van de  
Eerstelijnszone Vlaamse Ardennen. 

Nood aan een babbel? 
Heb je weinig contact met je familie, vrienden of buren? Wil je ook eens een 
praatje maken over  de dagdagelijkse dingen, problemen groot of klein ...?  
Of heb je wel een netwerk maar praat je graag ook eens met anderen? 

Ken jij iemand uit je buurt die weinig sociale contacten heeft en geen of nauwelijks bezoek ontvangt? 

Je kan de Sensoor Luisterlijn bellen of het telefoonnummer aan je naasten bezorgen in deze korte en soms  
donkere dagen. Is deze drempel te hoog? Stel voor om samen te bellen of contacten op gang te brengen via de 
Sensoor Luisterlijn. Je kan bellen naar vrijwilliger Sylviane op het nummer 0483 53 17 01, zij is bereikbaar op 
woensdagnamiddag van 13.30 uur tot 16 uur.

We willen er zijn voor iedereen!

 socialedienst@maarkedal.be, 055 33 46 67
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LEVEN EN WELZIJN

Het leven in woonzorgcentrum Ter Gauwen
Van 15 tot 21 november vond dit jaar de ouderenweek plaats. Traditioneel  
maakten wij er in november een heuse ouderenmaand van. Onze bewoners 
werden nog eens extra in de watten gelegd.

Het rad van fortuin werd boven gehaald om 
het geheugen te trainen. Wie kent nog 
spreuken en gezegden en wie is als eerste 
bankroet?

Ook onze smaakpapillen werden verwend! 
Frietjes van de frituur of mosselen met friet. 
Wie is daar nu niet op verzot?

Wij zijn heel blij jullie een blik te mogen 
geven in onze nieuwe leefruimte op de 
tweede verdieping. Vorig jaar fleurden 
we de leefruimte op de eerste verdieping 
al op. Dit jaar konden we met een 
subsidie van CERA de leefruimte op de 
tweede verdieping onder handen nemen. 
Met deze herinrichting willen we vooral 
inzetten op een huiselijke sfeer. Een 
haardvuur, een relax, zeteltjes met 
knusse plaids en kussens, een 
schapenvel, een mooie lamp en planten. 
Daarnaast vulden we onze vitrinekast 
met boeken. Onze eigen kleine 
bibliotheek, waar bewoners en 
familieleden hun favoriete boek kunnen 
uitkiezen. 
Voor de uitvoering van dit project kregen 
wij de steun van CERA. Door deze 
subsidie aan te vullen met de opbrengst 
van de verkoop van de kaasboxen vorig 
jaar konden we onze leefruimte 
ombouwen tot een gezellig salon, waar 
het fijn vertoeven is.

In 2017 hadden we Carine van ’t Hof te 
Ruitegem met één van haar miniatuurpaardjes 
op bezoek, wat een primeur was. Intussen 
wordt ze door heel wat woonzorgcentra 
gevraagd. Toch vond ze de tijd om met Belle 
ook bij ons nog eens langs te komen. Met haar 
vlechtjes en haar basketsloefkes had Belle een 
extra hoge aaibaarheids factor. Ook Belle zelf 
genoot van de aandacht en liet zich gewillig 
knuffelen en aaien.

In kleine groepjes genoten onze mensen van 
een luxe wellness. Een gelaatsverzorging, 
een manicure of pedicure of een ontspannen 
voetbadje. Voor velen van hen was het een 
eerste echte wellnesservaring. Men genoot 
zichtbaar en achteraf had iedereen ‘t velleke 
van een baby. 
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OMGEVING

Samen tegen discriminatie op de 
huurmarkt
Heb je het gevoel dat je bij jouw zoektocht naar een woning anders 
werd behandeld dan andere mensen op basis van jouw geslacht, 
afkomst, gezondheidstoestand, handicap, geloof, seksuele oriëntatie of 
leeftijd? 
Misschien hoorde je dat iemand anders werd gediscrimineerd op de 
huurmarkt of kwam je een advertentie van een huurwoning tegen 
waarin een bepaalde groep mensen werd uitgesloten?

Neem contact op met Unia op het gratis nummer 0800 12 800 of doe 
een online melding via www.melding.unia.be/meld-het.
 

woon- en energieloket, woonbeleid@maarkedal.be, 0489 81 23 55

 ▷ Ellestraat
 ▷ Verbindingsweg van Ellestraat 

naar Hasselstraat
 ▷ Holandstraat
 ▷ Kapelleberg
 ▷ Kokerellestraat 
 ▷ Koppenberg
 ▷ Kortekeer (berm aan voetbalplein)
 ▷ Nederholbeekstraat (naar 

Donderij)
 ▷ Pontstraat
 ▷ Rijststraat
 ▷ Tenhoutestraat
 ▷ Terpoort
 ▷ Tiegstraat (losweg)
 ▷ Vijverbeek
 ▷ Weitstraat
 ▷ Zakstraat (naar N60)
 ▷ Zeelstraat

Eventueel bij uitbreiding: 
 ▷ Boelaardstraat
 ▷ Bogaerstveld 
 ▷ Bovenstraat
 ▷ Delfdries 
 ▷ Ganzenberg 
 ▷ Kerkemstraat
 ▷ Kloosterstraat
 ▷ Onderbossenaarstraat
 ▷ Ruitegem
 ▷ Steenbeek

(Lijst onder voorbehoud)
Wil je als aanpalende
eigenaar de snoeiwerken zélf
uitvoeren, dan kan je het hout
houden voor eigen gebruik. Laat
ons dit dan zeker weten voor 
3 januari.

Hier wordt deze  
winter gesnoeid

Afvalkalender 
2022
In de week van 20 december 
ontvang je de afvalkalender van 
2022. Wie er geen ontvangen 
heeft, kan er eentje opvragen 
via omgeving@maarkedal.be.

Nauwere samenwerking tussen  
de hulpdiensten in onze regio
Sinds 2009 bestaat er een interdisciplinair samenwerkingsprotocol tussen verschillende hulpdiensten in de 
regio. Deze samenwerking werd stelselmatig uitgebreid. Op 10 november werd de samenwerking tussen 
brandweer, politie en ziekenhuizen herbekrachtigd. Deze organisaties verbonden zich ertoe nóg nauwer te 
gaan samenwerken: de Brandweerzone Vlaamse Ardennen, de Politiezones van Brakel/Horebeke/Maarkedal/
Zwalm, Ronse, Vlaamse Ardennen en Zottegem/Herzele/Sint-Lievens-Houtem, het AZ Glorieux Ronse, het AZ 
Sint-Elisabeth Zottegem en het AZ Oudenaarde. 

Veiliger en efficiënter
Het samenwerkingsverband tussen de hulpdiensten uit de 
regio heeft tot doel een veiligere en meer efficiënte tussen-
komst te kunnen bieden over de verschillende disciplines 
heen. Op die manier beoogt men interventies op een 
kwaliteitsvolle manier te kunnen afhandelen, met kennis van 
eenieders werkwijzen en aandachtspunten.

Fakkel doorgegeven 
Tijdens deze herbekrachtiging gaf de brandweer de fakkel van 
het voorzitterschap door aan de politie. De komende twee jaar 
zal de politie erop toezien dat de samenwerking tussen de 
verschillende disciplines verder wordt uitgebouwd.

Respect voor alle disciplines 
Ook de Gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen,  
Carina Van Cauter, ondertekende de herbekrachtiging van 
dit samenwerkingsprotocol. Daarmee is ze de derde 
provinciegouverneur die de schouders onder deze 
samenwerking zet. ‘Iedereen heeft het afgelopen jaar zijn 
beste beentje voorgezet en dat heeft van iedereen een grote 
inspanning gevraagd. Mijn respect is dan ook enorm groot 
voor alle disciplines. Een samenwerking als deze kan ik 
alleen maar toejuichen want hoe beter je elkaar kent hoe 
vlotter de samenwerking zal lopen.’

 patrimonium@maarkedal.be,  
055 33 46 64
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POLITIE

Wat doen als je verdachte personen of 
voertuigen opmerkt? 
Meld verdachte handelingen onmiddellijk via het nummer 101

WAT IS VERDACHT?
 ▷ Een onbekend voertuig rijdt traag en de in- 

zittenden hebben bijzondere aandacht voor 
woningen of geparkeerde wagens.

 ▷ Onbekenden begeven zich rond je woning of die 
van je buren.

 ▷ Onbekenden observeren woningen.
 ▷ Onbekenden bellen aan en stellen vreemde vragen.
 ▷ Onbekenden voelen aan de portieren van 

geparkeerde wagens.
 ▷ Je hoort dat er ergens glas wordt ingeslagen.
 ▷ Je ziet een raam of deur bij de buren openstaan 

terwijl je denkt dat de buren afwezig zijn.
 ▷ Je hoort ‘s nachts abnormale geluiden buiten aan 

of in je woning en durft niet zelf te gaan kijken.
Dit zijn slechts enkele voorbeelden. Het is vooral 
belangrijk om op je buikgevoel te vertrouwen.  
Jij kent je buurt immers het best. 

HOE KAN JIJ ONS ALS POLITIE HELPEN?
 ▷ Verlies geen kostbare tijd, maar meld verdachte 

situaties onmiddellijk, ook ‘s nachts. Het nummer 
101 is 24/7 bereikbaar.

 ▷ Meld steeds zelf verdachte situaties en ga er niet 
van uit dat je buren of anderen dit zullen doen.

 ▷ Let op details zoals persoonsbeschrijving, vlucht-
richting, nummerplaat, type voertuig ... Was de 
verdachte aan het bellen? Met hoeveel personen 
waren ze? Welke taal spraken ze? Droegen ze 
handschoenen?

 ▷ Vermijd het aanraken van mogelijke sporen. 

WAAROM MOET JE ONMIDDELLIJK BELLEN?
Hoe sneller je belt, hoe groter de kans dat de politie  
de verdachte(n) nog ter plaatse of in de buurt kan aan- 
treffen. Om die reden, bel je voor een verdachte  
situatie de politie best via de 101-centrale, en niet via 
de vaste lijn van je lokale politiezone. Jouw oproep 
komt dan rechtstreeks terecht bij de centrale  
dispatching die de politieploegen op het terrein aan-
stuurt. 

VALS ALARM?
Heb je de situatie verkeerd ingeschat? Dit is geen 
enkel probleem. Je belt beter een keer te veel, dan te 
weinig!

Heb je last van (geluids)overlast? Dan kan je dit aan de politiediensten melden. 
Het kan gaan om overlast van cafés, fuiven, buren, machines, dieren ...

Gaat het om een situatie in Maarkedal? Dan kan je tijdens de kantooruren 
rechtstreeks bellen naar de wijkpost Maarkedal op het nummer 055 33 46 49. 
Buiten de kantooruren bel je 101. Het Europese noodnummer 112 kan uiteraard 
ook steeds worden gebeld en is tevens dag en nacht bereikbaar.

Bel wel onmiddellijk op het ogenblik van de (geluids)overlast. De politie komt 
dan ter plaatse en doet vaststellingen. Bij inbreuken wordt een proces-verbaal 
opgesteld. 

Niet dringende zaken kan je doormailen naar PZ.Brakel.LIK@police.belgium.eu.

De politie contacteren:

 ▷ lokale politie wijkcommissariaat Maarkedal: 055 33 46 49 
 ▷ dringende zaken of buiten de reguliere kantooruren: 101 of 112

Wat doen bij (geluids)overlast?

Er zijn enkele uitzonderingen 
 ▷ Als beheersmaatregel in bossen en natuurgebieden.
 ▷ Plantaardige afvalstoffen die afkomstig zijn van eigen 

bedrijfslandbouwkundige werkzaamheden wanneer afvoer of 
verwerking ter plaatse niet mogelijk is.

 ▷ Droog onbehandeld hout bij het maken van een open vuur 
en van onversierde kerstbomen in het kader van  
folkloristische evenementen. 

 ▷ Droog onbehandeld hout of een vaste fossiele brandstof 
voor het gebruik van een BBQ-toestel of van sfeer- 
verwarming. 

 ▷ Dierlijk afval, in overeenstemming met het besluit van de 
Vlaamse Regering van 21 juni 2013 betreffende dierlijke 
bijproducten en afgewerkte producten. 

Het GAS-reglement 
Ook het GAS-reglement van onze politiezone stelt dat het 
verboden is afvalstoffen te verbranden, tenzij hiervoor een 
milieuvergunning werd verleend en behoudens de 
uitzonderingen voorzien in artikel 6.11.1 van Vlarem II. 
Kampvuren zijn enkel toegelaten na voorafgaande 
kennisgeving aan het gemeentebestuur. 
Als je een overtreding maakt kan er door de politie of 
toezichthouder een proces-verbaal worden opgesteld dat 
aan de GAS-ambtenaar wordt overgemaakt. Er kan een 
geldboete tot 350 euro opgelegd worden. 

Mag je afval verbranden in open 
lucht? 
VLAREM, de Vlaamse milieuregelgeving zegt dat afval verbranden in open lucht 
voor iedereen verboden is. Het verbod geldt niet alleen voor het verbranden van 
papier, plastic, piepschuim, autobanden en andere rommel. Ook het verbranden 
van hout- en groenafval in je tuin is een schending van de milieuregelgeving. 
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DE MAALZAAK

De Maalzaak, ons eigen  
vrijetijdscentrum in Maarkedal!
Sporten, musiceren, dansen, vergaderen, plezier maken ...  
Noem maar op en je kan het in het nieuwe vrijetijdscentrum De Maalzaak doen.

Wat valt er allemaal te beleven?
‘Speelberg’, de grote polyvalente zaal, biedt ruimte 
aan allerlei binnensporten, zoals badminton, tennis, 
minivoetbal, (bucket)basketbal ... In de aangrenzende 
danszaal ‘Rollekot’ kunnen er danslessen of yoga-
sessies gegeven worden. Ook de Maarkedalse afdeling 
van de kunstacademie zal er haar vaste stek hebben. 
Muziek krijgt er drie lokalen om naar hartenlust te 
musiceren. Beeldende kunst kan gebruik maken van 
het lokaal ‘Japs’. Dit is een polyvalente ruimte waar 
alles in het teken zal staan van creativiteit, ook ideaal 
voor workshops als bloemschikken, haken … Het 
wordt tevens het vaste lokaal van de buitenschoolse 
woensdagnamiddag- opvang O.Ma. 

Voor de speelpleinwerking wordt het eindelijk een 
blije terugkeer naar De Maalzaak. Tijdens de vakanties 
kunnen zij het hele gebouw op stelten zetten.

Daarnaast neemt KLJ Etikhove er hun intrek in 
nieuwe en ruimere lokalen. 
Ten slotte zal men op de bovenverdieping van het 
vrijetijdscentrum kunnen vergaderen of gebruik  
maken van de ontmoetingsruimte en foyer die 
geschikt is voor tentoonstellingen of recepties met 
een mooi uitzicht op de achtergelegen velden.

Een zaal reserveren? 
Lokalen kunnen aangevraagd worden via het online 
formulier op de website: www.maarkedal.be/
vrije-tijd/de-maalzaak. 
Wil je graag een lokaal voor een herhalende 
activiteit in het komende werkingsjaar (1 juli 2022- 
30 juni 2023) reserveren? Deze aanvragen zijn 
mogelijk tot ten laatste 31 mei. De dienst Vrije Tijd 
maakt dan een kalender op met alle periodieke 
activiteiten voor het komend werkingsjaar.

Het team achter De Maalzaak
Zo’n nieuw gebouw vergt heel wat planning en voorbereiding. Gelukkig staat er een sterk team achter, en  
vooral ook in, De Maalzaak. Het jonge team staat vol enthousiasme klaar om jullie te ontvangen en hoopt 
dat veel mensen langskomen en het potentieel van het gebouw ontdekken. Het bureau van de dienst Vrije 
Tijd komt ook naar De Maalzaak, dus is het voor hen even spannend als voor de gebruikers om zich te  
organiseren. Heb je vragen, opmerkingen of wil je graag reserveren maar weet je niet hoe? Dit zijn de  
personen waarbij je terechtkan! 

De ervaringsdeskundige en kapitein van het schip
Davy heeft de moeilijke taak om dit jonge team in toom te houden. Hij overziet de activiteiten 

en zal pendelen tussen de bibliotheek en De Maalzaak. Naar wat hij het meest uitkijkt? 
‘Het feest dat de opening hopelijk kan worden. Er zullen waarschijnlijk wat 
aanpassingen aan de activiteiten nodig zijn, het blijven nu eenmaal vreemde tijden, 
maar ik kijk er ongelofelijk naar uit om alle inwoners te verwelkomen in hun 
vrijetijdscentrum’, aldus Davy.

Davy Haelters

Voor alles met cultuur en toerisme
Jasmien maakt sinds begin 2021 deel uit van de dienst Vrije Tijd. Zij spitst zich toe op de  
socio-culturele verenigingen, evenementen, cultuur, kunst en toerisme.  ‘Ik ben vooral blij 
dat we met onze dienst samen zullen zitten in het nieuwe gebouw. In contact komen 
met zoveel partijen zorgt hopelijk ook voor leuke ideeën en positieve wendingen voor 
onze activiteiten. Het zal even pijn doen om afscheid te nemen van de collega’s in het 
Administratief Centrum, maar het is gelukkig niet zo ver.’

Jasmien Geenens

De planner van de bende
Servais begon als stagiair bij de dienst Vrije 
Tijd en werkt er ondertussen vast. Hij zal 
instaan voor de planning van De Maalzaak. 
Hij is de praktische en technische denker 
van de dienst en heeft geen schrik om zijn 
handen vuil te maken. ‘Ik hoop dat het hier 
de hele tijd een gezellige drukke bende mag 
zijn. We zijn benieuwd naar hoe de werking 
zal verlopen, maar het belangrijkste is 
dat mensen en verenigingen 
hier van alles organiseren. Wij 
zijn enthousiast om hen 
daarbij te helpen.’

Servais D’hont

Voor jeugd en sport, 1 adres 
De meest recente aanwinst voor het team is onze 
deskundige Jeugd en Sport, Saimi Bauters. Nog 
maar nieuw en meteen heeft ze al een belangrijke 
functie op te nemen, want jeugd en sport hebben 
een groot aandeel in de activiteiten in het gebouw. 
Een jeugdvereniging, sportclubs en diverse 
initiatieven voor kinderen, Saimi helpt hen mee 
om alles in goede banen te leiden en geeft advies. 
‘Het zou super zijn mochten er door De Maalzaak 

sportclubs bijkomen in Maarkedal. 
Volleybal, badminton, hockey…  

het is er allemaal mogelijk en ik 
ben ervan overtuigd dat er nog 
veel sporttalent in Maarkedal en 
omstreken te ontdekken valt.’

Saimi Bauters

 Vrijetijdscentrum De Maalzaak, Maalzaakstraat 21, 9680 Maarkedal, 
 www.maarkedal.be/vrije-tijd/de-maalzaak, vrijetijd@maarkedal.be, 055 33 46 52
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De gebruikers aan het woord
Speelberg, Rollekot, Japs… Veel mooie lokalen die snel gevuld zullen worden met  
enthousiaste kinderen, sportclubs, muzikanten en zoveel meer. Het vrijetijdscentrum is 
maar zo leuk als de gebruikers het maken, dus gingen wij eens luisteren naar wat hun 
verwachtingen zijn voor het nieuwe gebouw.  

Eén gebouw, één school voor de Kunstacademie
Kunstacademie Vlaamse Ardennen heeft al 54 jaar 
een vestiging in Maarkedal. Zij krijgen hun eigen 
muzieklokalen in het gebouw en zullen elke week 
de ruimtes vullen met muziek, toneel, dans en 
kunst. 
Leentje Goemaere, docent woord en coördinator 
Kunstacademie Vlaamse Ardennen in Maarkedal 
vertelt ons waarom zij zeer benieuwd is naar de 
werking in het nieuwe gebouw. ‘Wij kijken er 
ongelofelijk naar uit om de nieuwe lokalen te 
ontdekken en eigen te maken. Vooral voor Spel- 
theater en Dramastudio hebben we nood aan 
ruimte om vrij te bewegen. Het is ook spannend 
want het zal weer aanpassen zijn en zoeken 
worden naar een goede organisatie.’ Het is de eerste 
keer dat alle lessen in hetzelfde gebouw plaats-
vinden en ook dat brengt vreugde. Leentje: ‘Voor 
Danslab is het heel fijn dat ze een eigen ruimte 
krijgen. Nu wordt dit nog in Ronse gegeven, maar 
we zijn blij dat we allemaal samen komen te zitten. 
Geen eilandjes meer, maar echt één school!’ 

O.Ma opvang op woensdag 
Onze trouwe O.Ma opvang neemt ook zijn intrek in 
het gebouw. De zaal Japs wordt hun vaste lokaal, 
maar zij zullen zich ook kunnen uitleven in de 
andere lokalen en de grote buitenomgeving. ‘Ik ben 
aangenaam verrast over hoe mooi het gebouw is. 
Vooral het zicht op de groene omgeving en de vele 
speelruimtes voor de kinderen geven mij een 
positief gevoel’, zegt Arianne Van Assche. Arianne is 
hoofdbegeleidster van de opvang O.Ma en bereidt 
zich voor op de verhuis. 
Arianne: ‘Het kriebelt wel in de buik … Een volledig 
nieuw gebouw! Het wordt nog puzzelen om de ruimte 
gezellig in te richten en te organiseren. Een leuk 
extraatje is dat we niet meer alleen in het gebouw 
aanwezig zijn. Het is aangenaam te weten dat de 
dienst Vrije Tijd er ook steeds zal zijn.’

Een nieuwe start voor KLJ Etikhove 
Bij KLJ Etikhove staan ze ook te popelen om in te 
trekken in hun nieuwe lokalen. We spraken met 
Jonas Vandenhole, reeds 21 jaar lid en één van de 
voortrekkers van de verhuis van de KLJ naar De 
Maalzaak. Jonas: ‘Ikzelf ben al van in het begin bezig 
met de plannen voor onze lokalen in De Maalzaak. 
Het huidige lokaal aan de Stationsberg wordt veel te 
klein voor alle nieuwe leden. De laatste jaren is onze 
vereniging sterk gegroeid. De nood aan een ruimere 
locatie nam steeds maar toe.’ 

Het terrein aan De Maalzaak biedt ook veel buiten-
speelruimte met een zeer ruim grasveld. Een hele 

verandering voor de KLJ. ‘Aan ons huidig lokaal is er 
altijd het gevaar van een aankomende trein. Er is 
ook geen groen speelterrein in de directe omgeving. 
We staan dan ook meer dan te springen om buiten 
bij De Maalzaak te kunnen ravotten’, zegt Jonas. 
‘Eenmaal we daar geïnstalleerd zijn, organiseren we 
ook zeker een evenement. Dit ten voordele van de 
aankoop van nieuw materiaal voor onze vereniging 
en leden. Want in een nieuw lokaal horen geen oude 
of kapotte spullen.’

Op 10 januari opent het vrijetijdscentrum de deuren voor de gebruikers, op zaterdag 22 januari 
wordt het gebouw opengesteld voor het brede publiek tijdens een feestelijke opening. 

Twijfel je nog wat de mogelijkheden  
zijn van het gebouw? Kom dan zeker eens langs 
om de verschillende ruimtes te bekijken. Met 
jouw sport-, jeugd- of socioculturele vereniging 
kan je er heel wat activiteiten organiseren. 
Het wordt een dag gevuld met muziek en 
activiteiten. Met een rondleiding kan je alle 
lokalen verkennen. 

Feestelijke opening 

PRAKTISCH
 ▷ Vrijetijdscentrum De Maalzaak,  

Maalzaakstraat 21, 9680 Maarkedal.
 ▷ 22 januari 2022 om 14 uur.
 ▷ Hou de website en Facebookpagina in de 

gaten voor praktische info omtrent de 
opening.

www.maarkedal.be/vrije-tijd/de-maalzaak,   

vrijetijd@maarkedal.be, 055 33 46 52 
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Jeugdkampen tijdens de krokusvakantie Ook tijdens de paas- en zomervakantie hoef je je geen seconde te vervelen

Nu in het nieuwe vrijetijdscentrum De Maalzaak!

PRAKTISCH
 ▷ Vrijetijdscentrum De Maalzaak.
 ▷ Van maandag 28 februari tot en met vrijdag 4 

maart.
 ▷ Activiteiten van 9 tot 16 uur. Gratis opvang van 

8 tot 9 uur en van 16 tot 17 uur.
 ▷ Prijs? 55 euro voor inwoners, 65 euro voor 

niet-inwoners.

Paasvakantie

 ▷ 4-8 april: cultuurkamp 

 ▷ 11-15 april: speelpleinwerking

Zomervakantie

 ▷ 4-8 juli: speelpleinwerking 

 ▷ 11-15 juli: speelpleinwerking 

 ▷ 1-5 augustus: speelpleinwerking 

 ▷ 8-12 augustus: speelpleinwerking 

 ▷ 16-19 augustus: speelpleinwerking 

 ▷ 22-26 augustus: fietssportkamp 

 ▷ 22-26 augustus: sport- en kleutersportkamp 

WAAR?
De kampen en speelpleinwerking vinden plaats in 
vrijetijdscentrum De Maalzaak, Maalzaakstraat 21, 9680 
Maarkedal.

INSCHRIJVEN?
 ▷ De inschrijvingen voor de paasvakantie starten op  

16 februari 2022, die voor de zomervakantie op  
20 april 2022. Voor niet-inwoners starten de 
inschrijvingen telkens een dag later.

 ▷ Wie een gezinsaccount heeft, krijgt een mailtje enkele 
dagen vóór de start van de inschrijvingen. Wie nog 
geen account heeft, kan die nu al aanmaken via 
maarkedal.ticketgang.eu.

INSCHRIJVEN
 ▷ De inschrijvingen starten op 22 december 2021 

om 16 uur. Voor niet-inwoners starten de 
inschrijvingen een dag later. 

 ▷ Online inschrijven via maarkedal.ticketgang.eu. 
Let op: de inschrijving is pas geldig als je ook 
online betaald hebt! In verband met het fiscaal 
attest is het belangrijk steeds dezelfde account 
te gebruiken.  

Sportkamp ‘Sportbootcamp’
Voor jongens en meisjes van het eerste tot en 
met het zesde leerjaar 

De Sportbootcamp heeft het allemaal! Kracht, 
uithouding, teambuilding, evenwicht ...  
een echte workout die vol zit met verschillende 
uitdagingen. We proberen allerlei sporten. 

Niet twijfelen, inschrijven!

Kleutersportkamp ‘De Leeuwenkoning’
Voor kinderen vanaf 3 jaar tot en met de derde 
kleuterklas.

Afrika ontwaakt … een nieuwe dag, een nieuw 
leven: Simba, Mufasa’s zoon, is geboren. Alle 
dieren uit de wildernis verzamelen zich op de 
Koningsrots. 

Stap jij samen met hen in dit wilde avontuur?

VRIJE TIJD

Seniorensport
Vanaf dinsdag 18 januari 2022 gaan de senioren-
sportlessen terug van start in ons gloednieuwe 
vrijetijdscentrum De Maalzaak. Plezierig sporten 
en gezond bewegen staan centraal in deze lessen, 
die open staan voor alle senioren van in en buiten 
de gemeente.  Er is geen ervaring vereist, iedereen 
vanaf 55 jaar is welkom!

PRAKTISCH
 ▷ Vrijetijdscentrum De Maalzaak, Maalzaakstraat 

21, 9680 Maarkedal.
 ▷ Elke dinsdagvoormiddag (behalve tijdens de 

schoolvakanties), telkens van 10 tot 11 uur. Er 
kan steeds aangesloten worden. Geef op 
voorhand je gegevens door aan de dienst Vrije 
Tijd.

 ▷ Kostprijs? 3 euro per les. Aan het einde van de 
reeks wordt aan de hand van het aantal deel- 
genomen sessies een factuur opgemaakt.

vrijetijd@maarkedal.be, 055 33 46 52
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Opening geboortebos Maarkedal zoekt sportkampioen

Een nieuw bos in Maarkedal: een geboortebos 
voor onze jongste Maarkedallers 
Het lokaal bestuur had al langer plannen om een 
nieuw bos aan te leggen en zo de natuur een duwtje 
in de rug te geven. Om iedereen van jongs af aan 
bekend te maken met dit bos, maken we er een 
geboortebos van. Bomen staan bij uitstek symbool 
voor groei. Een geboortebos is dan ook het ideale 
geboortegeschenk voor onze jongste inwoners. 

Dit geboortebos wordt aangeplant ter hoogte van de 
Steenbeek in Schorisse. Het nieuwe geboortebos zal 
aansluiten bij de restanten van het oude bos. De oude 
buurtweg zal hersteld worden waardoor de verbin-
ding tussen Steenbeek en Kaperij op termijn weer 
bewandelbaar wordt. De aanloop daarnaartoe wordt 
aangelegd met bomenrijen langs beide zijdes. Een 
prachtig uitzicht op de Steenbeekvallei zorgt voor een 
unieke landschapsbeleving! De gesloten boskern zal 
geleidelijk aan overgaan in een open ruimte met 
zicht op de vallei. We hopen dat dit bos een mooie 
plek wordt om de natuur te verkennen en tot rust te 
komen tussen het groen. 

De eerste plantdag 
Op zaterdag 12 februari openen we het geboortebos 
officieel met een eerste aanplant. In de voormiddag 
zullen de Maarkedalse jeugdverenigingen de eerste 
duizend bomen planten. Zo creëren we een mooie 
aanloopweg en omgeving voor het geboortebos. 
In de namiddag is het de beurt aan alle ouders die in 

2021 een kindje mochten verwelkomen. Deze ouders 
zullen een persoonlijke uitnodiging ontvangen. 
De plantdag van het geboortebos zal jaarlijks plaats-
vinden in februari. Het geboortebos krijgt ook een 
geboortemonument met de namen van de kersverse 
Maarkedallers. Meer informatie omtrent de tijdige 
registratie hiervoor vind je in de uitnodiging en op 
onze website. 

Een speciaal plaatsje voor overleden kindjes en 
sterrenkindjes
Het geboortebos dragen we ook op aan kindjes die 
kort na de geboorte of tijdens de zwangerschap 
overleden zijn. Ook dan kan je voor je kindje een 
boompje planten in het geboortebos of de naam van 
je kindje laten vermelden op het geboortemonument. 
Er wordt nog een ander plantmoment voorzien voor 
deze ouders. 

Het was sportief een speciaal jaar met minder wedstrijdmogelijkheden 
en kampioenschappen. Niettemin wil het gemeentebestuur zijn 
sportkampioenen in de bloemetjes zetten. Als de coronamaatregelen 
het toelaten zal de kampioenenhulde georganiseerd worden op  
4 februari 2022. Kandidaturen kunnen tot 15 januari 2022 ingediend 
worden via het aanvraagformulier op onze website: www.maarkedal.
be/kampioenenhulde-2022. 

WIE KOMT IN AANMERKING?
Maarkedalse sporters of sportclubs die in 2021 één van  
volgende titels behaalden:

 ▷ clubkampioen
 ▷ promotie naar hogere afdeling
 ▷ gewestelijk kampioen
 ▷ provinciaal kampioen 
 ▷ podiumplaats op nationaal kampioenschap 
 ▷ toptienplaats op Europees of internationaal kampioenschap

Buurtinitiatieven kunnen een feestcheque aanvragen voor 
de organisatie van een feest. Op die manier wil het lokaal 
bestuur initiatieven die de sociale contacten positief 
beïnvloeden, een duwtje in de rug geven. 

Ook voor 2022 kan de feestcheque aangevraagd worden. 
Uiteraard kunnen de buurtfeesten enkel doorgaan als de 
veiligheidsmaatregelen dit toelaten. 

Hoe aanvragen?
Via het aanvraagformulier op de website of bij de dienst 
Vrije Tijd. De aanvragen voor 2022 moeten uiterlijk op  
31 maart 2022 ingediend worden. 

Wat gebeurt er daarna?
Als blijkt dat het buurtfeest voldoet aan alle voorwaarden, 
wordt de feestcheque uiterlijk 1 juni 2022 principieel 
goedgekeurd. De uitbetaling gebeurt na afloop van het 
buurtfeest en na het indienen van een bewijsdossiertje. De 
feestcheque bedraagt in principe 75 euro. Mochten er 
echter te veel aanvragen ingediend worden voor het 
voorziene budget, worden de bedragen evenredig 
verminderd. Omgekeerd kunnen, wanneer het budget niet 
opgebruikt wordt door de aanvragen bij de indiendatum, 
latere aanvragen nog in aanmerking komen voor een 
feestcheque. Hierbij geldt dan het principe ‘first in, first 
out’, tot uitputting van het budget. Het volledige reglement, 
de voorwaarden en het aanvraagformulier vind je op de 
website.

Buurtfeest in 2022? Wij leggen bij!

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

VRIJE TIJD

www.maarkedal.be/geboortebos, vrijetijd@maarkedal.be, 
055 33 46 52
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BIBLIOTHEEK VRIJWILLIGERS GEZOCHT

Op zoek naar vrijwilligersPoëzieweek 2022: Natuur
‘Tijdens deze Poëzieweek laten we ons verrassen door lieveheersbeestjeswoorden, door slingerplantzinnen 
en varenverzen. We zingen luid over een groene toekomst, vol bloesemingen en overvloed.’ Ramsey Nasr

Seingevers gezocht

Poëzie en natuur in de bibliotheek
Op donderdag 27 januari start de Poëzieweek. Het 
thema van de tiende editie is natuur en in de 
bibliotheek kan je dan extra veel poëzie  
ontdekken! Wie die week langskomt, wordt  
verrast met een leuk aandenken.
Breng ons zeker op vrijdag 28 januari vanaf 16.30 
uur een bezoekje, dan kan je luisteren naar de 
leerlingen Woordkunst en Drama van de kunst-
academie. Ze trakteren je op een lezing van de 
mooiste gedichten!

Opening momument Paul Baekeland
Op zaterdag 29 januari om 10 uur organiseren we 
de opening van het monument ter nagedachtenis 
van Maarkedals auteur en dichter Paul Baekeland. 
Paul had een liefde voor de natuur en dat komt 
tot uiting in zijn poëzie. Het monument met een 
gedicht van Paul is gelegen op het dorpsplein van 
Louise-Marie. Na de onthulling duiken we de 
natuur in tijdens een wandeling langs belangrijke 
plaatsen uit het leven van Paul Baekeland, waar 
we ook andere gedichten zullen lezen en beleven.

PRAKTISCH:
 ▷ Zaterdag 29 januari 2022 om 10 uur
 ▷ Louise-Marieplein

Het wielerseizoen staat binnenkort weer voor de 
deur. Maarkedal is met de vele hellingen en kassei- 
stroken een geliefde doortochtgemeente voor 
talrijke wedstrijden. En om die veilig te laten 
verlopen, zijn er heel wat 
seingevers nodig. Wil jij 
meewerken aan veilige  
wieler-doortochten door onze 
gemeente? Als seingever speel 
je een belangrijke rol én 
beleef je de koers vanop de 
eerste rij. Per doortocht 
krijg je bovendien een 
vergoeding van 10 euro. 
Interesse? Neem contact op 
met de dienst Vrije Tijd.

Word jij vrijwilliger? 
 ▷ Als chauffeur voor onze mindermobielen centrale.
 ▷ Als luisterend oor voor de Sensoor luisterlijn.
 ▷ Als verantwoordelijke of helpende hand om 

tweedehandskledij te wassen, sorteren en ter 
beschikking te stellen van inwoners, voor een 
project dat in opstart is. 

Jouw hulp maakt voor ons het verschil.
Interesse? Neem contact op met de Sociale Dienst. 

vrijetijd@maarkedal.be, 055 33 46 52socialedienst@maarkedal.be, 055 33 46 68

TECHNIEKACADEMIE VOOR TIENERS: 11 WORKSHOPS OM TE LEREN  
PROGRAMMEREN, SOLDEREN, KOKEN …

Zit je in het vijfde of zesde leerjaar? Ben je graag 
creatief bezig? Kriebelt het om zelf van alles te maken, 
maar ontbreekt het je aan basiskennis? 

Dan is de Tiener Techniekacademie ideaal voor jou! 
Deze erkende STEM-academie is een samenwerking 
tussen Hogeschool VIVES en het lokaal bestuur. 
Onder begeleiding van twee techniekmentoren maak 
je kennis met gereedschap en materialen, en ga je 
zelf een aantal technische uitdagingen aan. De reeks 
bestaat uit 11 workshops rond voeding, hout, 
programmeren, metaal, kunststof, elektriciteit en 
elektronica. Je brengt ook een bezoek aan een lokaal 
bedrijf.  

De volgende reeks is gepland van dinsdag 8 februari 
tot 10 mei 2022, elke dinsdag (behalve tijdens de 
schoolvakanties) van 16.30 tot 19.30 uur. De 
deelnameprijs bedraagt 80 euro, materiaal en 
verzekering inbegrepen. Deze lessen zullen doorgaan 
in vrijetijdscentrum De Maalzaak.

CULTURELE EN SOCIOCULTURELE VERENIGINGEN:  
VRAAG JE SUBSIDIE AAN VOOR 1 FEBRUARI 

Culturele en socioculturele verenigingen kunnen tot 
uiterlijk 1 februari 2022 hun jaarlijks subsidie- 
dossier indienen. Het subsidie- en erkennings- 
reglement en de aanvraagformulieren zijn te 
raadplegen op de website of verkrijgbaar bij de 
dienst Vrije Tijd. Verenigingen die tot nu toe jaarlijks 
een subsidieaanvraag indienden, zijn reeds 
aangeschreven. Verenigingen die nog niet erkend 
zijn en zich afvragen of ze in aanmerking komen 
voor subsidies, kunnen contact opnemen met de 
dienst Vrije Tijd. 

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

bibliotheek@maarkedal.be, 055 33 46 47

www.maarkedal.be/tiener-techniekacademie
vrijetijd@maarkedal.be, 055 33 46 52
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Officiële ontvangst van de delegatie van het jumelagecomité: 
Tom D’hont, Yves Bontinck. Frederik Van Nieuwenhuyze en 
Peter Thomas (voorzitter van het jumelagecomité). 

Jumelage tussen Maarkedal en Matelica
In het meerjarenplan werd vooropgesteld om op zoek te gaan 
naar nieuwe partnergemeenten om mee te verbroederen. 
Maarkedal heeft reeds een actieve jumelage met Horšovskŷ Tŷn 
in Tsjechië. Eerder was er ook een verbroedering met Porterville 
in Zuid-Afrika, maar die samenwerking liep ten einde. 

Het jumelagecomité van onze gemeente ging aan de slag en 
legde de eerste contacten met het stadje Matelica in Italië, een 
stad van wijn en honing, gelegen in de Regio Marche. Matelica 
telt 10.000 inwoners en is qua oppervlakte bijna dubbel zo 
groot als Maarkedal, de voornaamste economische activiteiten 
zijn wijnbouw en industrie.

Op zaterdag 20 november 2021 reisde een delegatie van het 
jumelagecomité af naar Italië om de verbroedering op te starten 
en ideeën uit te wisselen. Bij de voorafgaande gesprekken werd 
al snel duidelijk dat de samenwerking een verrijking kan zijn 
zowel voor de inwoners van Maarkedal én Matelica. Er kan 
gewerkt worden aan een uitwisseling van ideeën en diensten op 
vlak van onderwijs, sport, landbouw en natuureducatie maar 
evengoed op vlak van cultuur, gastronomie en toerisme. 

Tijdens het vierdaagse bezoek werd druk gebrainstormd over 
mogelijkheden en werden reeds tal van initiatieven besproken. 
Zo werd er nagedacht over samenwerkingprojecten voor de 
scholen en hun leerlingen. Uitwisseling en gezamenlijke 
projecten in samenwerking met jeugd- en andere verenigingen 
kwamen eveneens ter sprake. 

Wat hierbij opviel was de bereidheid en gedrevenheid van het 
jumelagecomité in Matelica. De ‘Gemellagio’, jumelage in het 
Italiaans, kan voor hen niet snel genoeg van start gaan.

De delegatie van het jumelagecomté logeerde in ‘Charme B&B 
Casa Grimaldi’. De uitbaters van deze B&B, Ives Van  
Couwenberghe en Heidi Bosmans, zijn afkomstig uit Zottegem. 
Ze restaureerden een 16de-eeuws monnikenklooster tot B&B. 
Ives maakt deel uit van het jumelagecomité van Matelica en 
zorgde voor een gevuld programma met heel veel leuke en 
interessante contacten en bezoeken.

In het voorjaar van 2022 verwachten we de delegatie uit Italië, 
om de jumelage officieel te maken en de ideeën verder te 
concretiseren, zodat de inwoners van Maarkedal mee kunnen 
genieten van en participeren aan deze jumelage.

Driekoningen is een bijzondere traditie 
in onze gemeente, een traditie waar 
amusement, ontmoeting en gastvrijheid 
centraal staan. 
Helaas brengt de coronapandemie, met 
de wisselende maatregelen, ook voor de 
editie van 2022 nog veel onzekerheid. 
Voor informatie omtrent de organisatie 
van de driekoningenfeesten, zowel voor 
de kinderen als voor de ‘grote zotten’, 
verwijzen we daarom naar onze website 
en Facebookpagina. 

Uniek netwerkmoment in het Marca

PRAKTISCH
 ▷ GC het Marca, Maarkeweg 65, Maarkedal.
 ▷ Zaterdag 5 februari van 14 tot 18 uur en zondag 6 februari van 10 tot 13 uur.
 ▷ Gratis toegang.

Ontmoet lokale kunstenaars en creatievelingen en start samen een project.
De kerngroep cultuur wil aanbieders, organisatoren en 
geïnteresseerden samenbrengen met  
creatievelingen en kunstenaars uit Maarkedal.
Heb je zin om je logies of zaak aan te kleden met 
schilderwerken of andere kunstwerken? Staat er een 
schuur leeg of heb jij ruimte(s) waar je graag exposities 
in wilt organiseren? Organiseer je een evenement en 
zoek je een originele insteek?

Kom zeker eens langs in het weekend van 5  
en 6 februari in het Marca. Het Marca wordt dan 
namelijk omgetoverd tot een kunstzinnige 
netwerklocatie. Maarkedalse kunstenaars en 
 creatievelingen stellen hun beste werk tentoon en gaan 
het gesprek aan met wie geïnteresseerd is. Deze interesse kan breed zijn: samen een kunstproject opstarten, een 
kunstwerk plannen, een kunstroute helpen uitwerken, samen een voorstelling of expositie inrichten, samen 
voordrachten of workshops organiseren …

Het doel van dit weekend is om mensen met een idee samen te brengen met mensen die het kunnen uitwerken.
Er zullen schilders, dichters, beeldhouwers, fotografen ... aanwezig zijn. Kom geheel vrijblijvend een kijkje 
nemen en laat je verrassen door de creativiteit van jouw buren en dorpsgenoten. Wedden dat je versteld zal 
staan van zoveel talent? Iedereen welkom!

 www.maarkedal.be/vrije-tijd/cultuur/netwerkmoment vrijetijd@maarkedal.be, 055 33 46 52 
vwww.maarkedal.be/jumelage, 
vrijetijd@maarkedal.be, 055 33 46 52

vrijetijd@maarkedal.be, 055 33 46 52

Driekoningen

© Suzanne Thienpont

VRIJE TIJD
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RUBRIEKMENSEN VAN BIJ ONS 

Cyriel De Wulf,  

    zoon van De Wulf Sander en Van Daele Lisa

Victoria Aline Daniëlle Vandepoele,  

   dochter van Vandepoele Pieter-Jan  

   en De Splenter Charlotte

 Geboorten

Vanderdonckt Johan en Vander Stichelen Els

Van de Velde Stefaan en Van Hees Dominique

T’Siobbel Elly en Parmentier Jolien

Haelters Stijn en Velghe Nele

Lasseel Tom en Lasseel Joline

 Huwelijken

Jacques De Breuck & Bernadette Gheysen,    
   diamanten bruiloft

Marc De Cordier & Josiane Verbeurgt,  
   gouden Bruiloft

Jacques Tack & Mariette Dendauw,  
   gouden Bruiloft

Paul De Paemeleere & Lucrèce Mahieu, 
   gouden bruiloft

Vierden ook hun jubileum

Cierkens Diane Maria Flavie

Clément Agnès Fedora Odile

Curez Marie Agnes Mariette

Delobel Jacques Arsène

De Meyer Anny Marie Francine

De Smet Nelly Marie José

De Vos Armande Zulma

De Vos Jeanne Mathilde

De Waele Godelieve Maria Bernadette

De Zitter Marnic Arthur Joël

Dubar André Gomar Joseph Walther Etienne

Geenens Germain

Janssens Marie Paule

Meersschaert André Julien Achille Denis

Montalant Evelyne

Moreel Mariette Marguerite

Restiaens Mariette Maria Josepha

Roobrouck Henny Achiel

Spileers Diane

Thienpont Leona Alida Maria Germaine

Van Holle Simonne Maria Elodia

Vermeulen Lucien Joseph

Verpoest Marie Louise Rosalie

 Overlijdens

Annette De Maeseneire & Luc De Nil

Christiane Gevaert & Michel Allaert 

Leen Dhaenens & Adelin Rogge

 Bernice Pot & Paul Van Quickelberghe

Roger Geenens & Jeannine Verkimpen

Marguerite Declercq & Roland Hantson

GOUDEN BRUILOFT   

Marie Christine Kint & Rohny Carion Pierre Deriemaeker & Bernadette Besard

Lea Tranoit & Marc Gheenens

GOUDEN BRUILOFT   

GOUDEN BRUILOFT   

GOUDEN BRUILOFT   

GOUDEN BRUILOFT   

DIAMANTEN BRUILOFT

DIAMANTEN BRUILOFT

DIAMANTEN BRUILOFT

DIAMANTEN BRUILOFT

JubilarissenJubilarissen
Corona zorgde ervoor dat het in 2021 
niet evident was om de jubilarissen te 
ontvangen en zo hun gouden of 
diamanten bruiloft te vieren. Op deze 
pagina een overzicht van de jubilarissen 
van 2021. Proficiat!
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TERUGBLIK

Kunstacademie
Even binnenkijken bij de octopus-klas.

Schoolvoorstellingen
Piv Huvluv en 4 BEAT zorgden voor een leuke 
namiddag voor de 2e en 3e graad van alle 
Maarkedalse scholen. 

Week van het bos
Tijdens de Week van het Bos zorgde het gemeentebestuur voor gegidste bos-wandelingen voor alle klassen van de  Maarkedalse scholen.

Sinterklaas
Op 28 november kwam de Sint aan in  Maarkedal. Meer dan honderd aanwezigen trotseerden de kou om hem te verwelkomen!

Jasper Steverlinck

Wat een fantastische sfeer tijdens het 

optreden van Jasper Steverlinck. We gingen 

massaal kijken en werden allen betoverd door 

zijn stem en de setting.

Marca Boutique

De eerste keer een staand concert in het Marca 

en wat een succes! Sunday Rose en The Radar 

Station lieten onze helemaal vergeten dat het al 

zolang geleden was dat er optredens door 

konden gaan. 

Musicalkamp

Voor de eerste keer vond er een musicalkamp plaats in Maarkedal. 

Dit kamp werd afgesloten met een spetterende slotshow.

HAKHOUT 
Sinds de middeleeuwen zijn houtkanten onlosmakelijk verbonden met de landbouw. Ze hadden vooral een 
economische functie: ze dienden als perceelsgrens, zorgden als windbreker voor gewasbescherming, 
fungeerden als drainage om vochtige grond bewerkbaar te maken en ze waren leverancier van hout. Grote 
takken werden gebruikt voor constructies en weidepalen, het kleine hakhout om brood- en geutelingen-
ovens aan te steken. Gezelligheid kende geen tijd in die middeleeuwen.

Door de opkomst van andere bouwtechnieken en 
-materialen, andere energiebronnen en de uit- 
vinding van o.a. prikkeldraad werd de economische 
functie vervangen door een ecologische. De vaak 
eeuwenoude landschapselementen zorgen voor een 
erosiebuffer, en een unieke habitat voor planten en 
dieren.

Om de balans in evenwicht te houden, dienen de 
houtkanten tijdig onderhoud te krijgen. Zoniet kan 
de onderliggende struik- en kruidenlaag zich 
onvoldoende ontwikkelen. Een kale ondergrond 
zorgt enerzijds voor onvoldoende voedsel voor 
bepaalde vogels en insecten, en anderzijds voor 
meer erosie. Het hout moet dus gehakt worden.

Boerenpraatje

Hoe doen we dat nu?
 ▷ Hakhoutbeheer lukt enkel met loofboomsoorten. Berken en beuken lenen zich hier minder voor. 

Haagbeuk, es, linde, wilg, eik en kastanje zijn hiervoor uitermate geschikt. De groeisnelheid hangt 
af van de boomsoort, de leeftijd van de ‘hakhoutstoof’ en de standplaats.

 ▷ Voer de kapwerken nooit uit tijdens het broedseizoen en enkel wanneer de sapstroom stilligt (van 
half november tot half maart).

 ▷ Werk in fases, zodat er geen kale vlaktes ontstaan. Laat steeds 75% van de oppervlakte staan.
 ▷ Zaag de bomen en struiken net boven de grond af. Vuistregel is dit te doen op een hoogte gelijk aan 

de diameter. De boom of struik sterft niet af, maar zal nieuwe scheuten vormen en zichzelf 
verjongen.

 ▷ Doe dit om de 5, 7 of 10 jaar, afhankelijk van de boomsoort.

Subsidies
Het lokaal bestuur geeft subsidies voor het beheer 
van houtkanten. Download het formulier via de 
website en dien dit in vóór 15 april volgend op de 
winter van de onderhoudswerken. Het volledige 
subsidiereglement kan je terugvinden op  
www.maarkedal.be/beleid/gemeentelijke- 
reglementen/subsidiereglementen.



vwww.fanfaredebijenkorf.weebly.com
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VERENIGINGEN AAN HET WOORD

100 jaar fanfare “De bijenkorf”
Wat hebben de gemeenteraadsverkiezingen te maken met het ontstaan van de fanfare? Na de ellende van  
de oorlogsjaren is de bevolking optimistisch. De partij van oud-strijder Charles Blommaert behaalt de  
overwinning bij de gemeenteraadsverkiezingen in Etikhove. De eerste verwezenlijking in het beleid van de 
nieuwe burgemeester is de stichting van een fanfare, want feesten mag weer! Als naam kiest men voor het 
embleem van de gemeente: een bijenkorf. Het bewaarde kasboek heeft als titel: Muziekmaatschappij De 
Bienkorf, 1922.

Het eerste besuur bestond uit erevoorzitter Charles 
Blommaert, voorzitter Omer Goeminne, 
ondervoorzitter Charles De Wolf, schrijver-
schatbewaarder Charles De Donder en leden Gust 
Veys, Henri De Roo en Edgar Heuvick, allen 
welgestelde en gerespecteerde burgers.

‘La musique est un bruit qui coûte cher!’ wist 
Leopold II. Dat gold ook voor het oprichten van een 
fanfare. Dertien Etikhovenaars doneerden 400 frank, 
zeven hadden er 200 frank voor over. De 
bestuursleden gingen rond en haalden 213 keer 2 
frank op. Zo kon worden gestart met een riant 
kapitaal. Was dat veel in die tijd? Een paar 
voorbeelden ter illustratie:  400 frank was de 
brutomaandwedde van de onderwijzer, een kilo 
rosbief kostte 12 frank, een brood 80 centiem, een 
pint 50 centiem, een on- 
geschoolde werkman verdiende 10 frank per dag.
Eenendertig aspirant-muzikanten kregen een 
spoedcursus muziek onder leiding van meester 
Florent Vandeputte, onder het povere licht van 
walmende petroleumlampen. ‘Petrool’, wieken en 
‘quinquet- 
glazen’ sloegen een gat in het budget! Het eerste 
optreden vond plaats op 10 juli 1922. Vanaf toen was 
‘het muziek’ overal aanwezig waar iets te doen was. 
In het voorjaar was er feest ter ere van ‘Appeloene’,  
feest bij de ‘statie’, feest Bossenare en in Louise- 
Marie met den ‘ijzerenweg’! Van de kermis werd een 
driedaagse gemaakt, zaterdag, zondag en maandag.
 

Hoogtepunt van het jaar was het Ceciliadiner, voor 
de muzikanten bij de kinderen De Donder (nu den 
Arend), voor de ereleden bij de Vos (nu kapper 
Erwin) en bij Van de Kerkhove ernaast. Op het menu 
stond soepvlees met wortels en rosbief. De drie 
slagers van de gemeente leverden 150 kilo vlees, dat 
was een kilo de man. 

De dirigenten van 1922 tot 1940 waren Florent 
Vandeputte, Omer Eeneman, Pascal Norga, Joseph 
Creteur en Octaff ‘t Hooft. Na de oorlog kwam 
meester Max De Ronne, in 1972 opgevolgd door Dirk 
De Merlier. Na 40 jaar gaf die de baton door aan 
Dominic Reynders. Na een korte passage van Jens 
Demey is Jonathan De Jonghe de huidige dirigent.

Normaal had de viering 100 jaar Bijenkorf moeten 
plaatsvinden in 2021. Door de coronapandemie 
wordt het 2022, met het traditionele concert op 12 
en 13 maart. Voor dit uitzonderlijk jubileum heeft de 
fanfare een compositie-opdracht gegeven aan Johan 
Evenepoel. Hem werd gevraagd iets te schrijven op 
maat van de fanfare. Met het liedje “Wij zijn de 
mannen van Etikhove, wij bro’n de mussen op de 
stove” als leidmotief componeerde Johan een ode 
aan ons mooie Maarkedal. Benieuwd? Noteer 12 of 
13 maart in je agenda.  

Wie meer wil weten over de geschiedenis van de 
fanfare kan in het volgende nummer van het 
tijdschrift van Businarias een uitgebreid artikel 
lezen. 

Fijne feestdagen!Kerstvieringen

Nukerke
25 december, 9.30 uur

Etikhove
25 december, 11 uur



#maarkedalmoetjebeleven

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

NUTTIGE INFO
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SOCIALE MEDIA

@francisraman

@sofievanm

@annelies_vander_linden

@prinsvsa

@stijntailly @reinhildemaes

@bartje10

@pt_sven_gheerolfs@wuvetje

ADMINISTRATIEF CENTRUM

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

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

BIBLIOTHEEK

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

 ӽ dinsdag: 16 tot 19 uur 
 ӽ woensdag: 13 tot 17 uur 
 ӽ vrijdag: 14 tot 19 uur 
 ӽ zaterdag: 10 tot 12 uur

Gesloten op 24, 25 en 31 december 2021 
en zaterdag 1 januari 2022.

OCMW

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

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

RECYCLAGEPARK

Stationsberg 

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

of 055 33 46 40 
   
 ӽ woensdag: 12.30 tot 17 uur
 ӽ vrijdag: 12.30 tot 17 uur
 ӽ zaterdag: 9 tot 12 uur en 13 tot 16 uur

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

Gesloten van vrijdag 24 december 2021 tot en met 
zaterdag 1 januari 2022. 

POLITIE

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

 ӽ enkel na afspraak

Afspraak maken? 
www.politie.be/5426/contact/commissariatenwijk-
commissariaat-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
Huisartsenpraktijk Robijn
Jaron De Groote en Katrien Vanderstraeten
Rijksweg 3, 055 89 09 96

 ӹ TANDARTSEN
0903 39 969,  www.tandarts.be

Geert Huysman
Nukerkestraat 3A, 055 21 04 18

STRIJKWINKEL

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

 ӽ maandag: 8 tot 11.30 uur
 ӽ dinsdag: 13.30 tot 17 uur
 ӽ woensdag: 15.30 tot 17.30 uur
 ӽ donderdag: 13.30 tot 17 uur

Gesloten van maandag 27 december 2021 tot en met   
maandag 3 januari 2022. 



Wie herinnert zich…
Op de laatste pagina van dit magazine duiken we telkens in het imposante fotoarchief 
van onze heemkundige kring Businarias. Met de opening van het gloednieuwe 
vrijetijdscentrum aan de Maalzaak in het verschiet, snuisterden we in oude foto’s van 
voetbalclub Hoger Op Etikhove die tot begin jaren ’90 zijn vaste stek had op die locatie.
Je vindt deze en nog andere foto’s terug op de Facebookpagina van de gemeente 
Maarkedal. Ga snel kijken! Herken jij nog voetbalcompagnons van weleer?

Met dank aan www.businarias.be

Het jeudgbestuur van Hoger Op Etikhove, foto genomen in  

de voormalige kantine aan de Maalzaak.

De miniemen van voetbalclub Hoger Op Etikhove, voetbalseizoen  
1991-1992, met op de achtergrond de hangar en voormalige gebouwen.  
Herken je de ervaringsdeskundige van pagina 13? 

Elisabeth, ‘Liesbet’ De Bo, was het vaste gezicht in  
de kantine van Hoger Op en ‘mama’ van de club. 


