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Wist je dat?

INHOUD

In het hart van de Vlaamse Ardennen hebben we niet veel nodig om 
gelukkig te worden. Opstaan en naar buiten kijken volstaat al vaak. 
Nergens in Vlaanderen kunnen we nog zo genieten van de open 

ruimte die de natuur en de landbouwers ons geven. Het samenspel 
van weilanden en bossen in ons heuvelachtig landschap is uniek in 
zijn soort. Als Maarkedallers mogen we hier terecht trots op zijn. 
Als burgemeester ben ik me bewust van onze belangrijkste troef. Met 
ons bestuursakkoord zetten we dan ook volop in op de ontwikkeling 
en instandhouding van onze open ruimte en onze bossen. Met de 
realisatie van het geboortebos voegen we de daad bij het woord. 
Daarnaast werken we momenteel achter de schermen aan een 
subsidiereglement dat landbouwers zal ondersteunen bij de aan- 
planting van landschapselementen zoals bomen of hagen. Daaren- 
boven blijven we ook in nieuwe bouwprojecten ostentatief kiezen voor 
vergroening. Nieuw aangelegde straten worden voorzien van laan- 
bomen, het mooiste en goedkoopste straatmeubilair. Als klap op de 

vuurpijl hebben we met het nieuw uitkijkpunt aan het 
Bosgat een nieuwe plek in Maarkedal waar we met open 
mond kunnen genieten van wat onze gemeente te bieden 
heeft.  
Dat we dit mooi plekje en haar prachtige landschappen 
soms met hand en tand moeten verdedigen, merkten we 
nog maar eens toen een ontsluiting van de N60 via 
Maarkedal op tafel lag in het project ‘Rond Ronse’. Vele 
Maarkedallers, inclusief de burgemeester, 
hebben hier hun slaap voor gelaten. Dat we 
onze open ruimte nu hebben kunnen 
vrijwaren door te argumenteren, te zagen en 

soms al eens hard op tafel te slaan, zal steeds één van 
de grootste verwezenlijkingen blijven in mijn jaren als 
burgemeester van Maarkedal. Nu de dreigende wolken 
van viaducten en tunnels in onze weilanden zijn 
overgetrokken, zien we een opportuniteit aan de 
horizon verschijnen. De Vlaamse Regering is op zoek 
naar drie locaties om officieel te gaan erkennen als 
landschapspark, waar op een actieve manier zal worden 
gewerkt aan de landschapskwaliteit en -ontwikkeling. In 
het hart van de Vlaamse Ardennen moeten we ons 
bewust zijn van de mogelijke kansen die dit ons zal 
bieden voor onze natuur én onze landbouw. Een kans 
die we moeten trachten te grijpen, zodat ook de 
volgende generaties in Maarkedal kunnen opstaan en 
gelukkig kunnen zijn wanneer ze naar buiten kijken. 

Met enthousiaste én dankbare groeten, 
Joris Nachtergaele //  Burgemeester
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ACTUA

“De harmonische voorgevel van de pastorie van 
Schorisse heeft altijd mijn aandacht getrokken 
wanneer ik daar voorbijreed. Toen ik via een 
krantenartikel vernam dat de gemeente dit 
beschermd monument zou verkopen liet deze 
mogelijkheid me niet meer los. Na een lange 
wachtperiode (plaatsbezoeken aan het pand werden 
door de coronapandemie tijdelijk opgeschort) en een 
spannende openbare verkoop werd ik eindelijk 
eigenaar van dit pand.
Het wordt nu zoeken naar het ideale evenwicht in 
ontwerp, restauratieve werken en energiezuinige 
ingrepen in samenspraak met stedenbouw en de 
erfgoedconsulent.
De pastorie zal fungeren als gezinswoning en 
architectuuratelier.
Via de sociale media vernam ik dat de inwoners van 
Maarkedal hoopten op een publiekstoegankelijke 
herbestemming. Ik zal de inwoners van Maarkedal 
met plezier ontvangen op de jaarlijkse Open 
Monumentendagen.”

Florence Demuynck, eigenaar  

Welkom in een vernieuwd  
Administratief Centrum 

De Pastorie in Schorisse heeft een 
nieuwe eigenaar 

Half maart startten de herin- 
richtingswerken in het Adminis-
tratief Centrum. Naast nieuwe 
bekabeling en nieuwe bevloering, 
werden ook een aantal nieuwe 
burelen gecreëerd om tegemoet 
te komen aan de huidige  
personeelsbezetting. Deze werken 
zijn bijna afgerond. De laatste 
likjes verf worden nog aan- 
gebracht, de signalisatie en 
aankleding met hier en daar wat 
fotomateriaal wordt binnenkort 
nog voorzien. 

In de plaats van het diverse 
meubilair dat in de loop van de 
jaren verzameld werd, kwam er 
in alle diensten nieuw meubilair. 
Er werd gekozen voor een 
hedendaagse, uniforme en 
professionelere aankleding voor 
alle diensten. Ook het bureau van 
de burgemeester en de raadzaal 

kregen een make-over, zodat ook 
deze ruimten aangepast zijn aan 
de huidige noden op vlak van 
vergadermogelijkheden. 

Breng je binnenkort een bezoekje 
aan het Administratief Centrum? 
Dan zal je merken dat er een 
aangename omgeving gecreëerd 
werd voor zowel de medewerkers 
als voor de burgers en andere 
bezoekers. 

Let op: onze diensten werken 
enkel na afspraak! 
Een afspraak maken doe je via 
www.maarkedal.be/afspraken of 
055 33 46 40. Voor een aantal 
zaken moet je geen afspraak 
maken en word je snel geholpen 
aan de onthaalbalie. Dit is het 
geval voor de aankoop van 
M-bonnen, luier- en PMD- 
zakken, toeristische brochures …

Volg het project via www.instagram.com/huys_schoorisse
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RUBRIEK

De kaart is:
 ▷ Geldig in de meeste Europese landen en in sommige landen 

daarbuiten, op voorwaarde dat het kind vergezeld is van een 
ouder met een geldige identiteitskaart.

 ▷ Verplicht in alle landen waar geen reispas verplicht is, dus waar 
je als volwassene ook gewoon met je identiteitskaart naartoe 
kunt, zonder dat je een paspoort nodig hebt.

De kids-ID is meer dan alleen een identiteitsbewijs en reis document. 
Met de dienst “Hallo Ouders” biedt de kaart kinderen een extra 
bescherming in noodgevallen. Hallo Ouders maakt het mogelijk om 
telefonisch contact op te nemen met de ouders (of familie, vrienden, 
buren …) wanneer het kind in moeilijkheden verkeert.

Reistoelating voor minderjarige

Kids-ID: elektronisch identiteits-
document voor kinderen onder de 
12 jaar
Controleer nu of de kids-ID van je kinderen nog geldig is, zo kom je 
tijdens de zomervakantie niet in de problemen als je toch eens naar het 
buitenland wil. De kids-ID is niet verplicht in België, maar wel voor 
reizen naar het buitenland. 

BURGERZAKEN

Je minderjarig kind reist zonder de ouders naar het buitenland?  
Bijvoorbeeld met een grootouder, de school, de jeugd- of sport- 
beweging? Dan moet je als ouder een formulier voor reistoelating 
meegeven.

Dit formulier kan je afhalen aan de balie bij de dienst Burgerzaken. 
Hiervoor kan je een afspraak maken via www.maarkedal.be/afspraken 
(attesten bevolking).

Volgende gegevens zijn belangrijk voor 
deze afhaling:

 ▷ Naar waar reist je kind? 
 ▷ Van wanneer tot wanneer? 
 ▷ Naam van de vereniging of naam van de meerderjarige persoon die 

meereist.

Opgelet!

Je kan een kids-ID 
aanvragen bij de 
dienst Burgerzaken

De reistoestemming vervangt niet 

de kids-ID of reispas. Het is een 

extra document waarmee de ouder 

het kind aan iemand anders 

toevertrouwt in het buitenland. Je 

kind heeft dus, afhankelijk van de 

bestemming, nog steeds een 

kids-ID of reispas nodig.

 ▷ De aanvraag gebeurt op initiatief 
van één van de ouders.

 ▷ Het kind moet bij de aanvraag 
aanwezig zijn.

 ▷ Een recente pasfoto mee- 
brengen die voldoet aan de 
voorwaarden van de pasfoto’s 
voor identiteitskaart (belangrijk 
is dat de mond dicht is).

 ▷ Het aanmaken van de kids-ID 

duurt 2 tot 3 weken. In drukke 

periodes kan de aanmaak- 

termijn oplopen. Vraag de 

kids-ID dus tijdig aan.
 ▷ De kostprijs is 6,60 euro.
 ▷ Wie de kids-ID te laat aanvraagt, 

kan nog rekenen op de 
spoedprocedure. De kostprijs 
voor zo’n spoedprocedure is 
89,90 euro.

Enkel op afspraak!  
Maak je afspraak voor de aanvraag van een kids-ID via  
www.maarkedal.be/afspraken.

LEVEN & WELZIJN

Sensoor Luisterlijn
Heb je zin in een praatje? Wil je je dag doorbreken en met 
iemand een babbeltje doen? Heb je iets om te delen of wil 
je je hart eens luchten? Of heb je een specifieke vraag? 
Bel gerust naar 0483 53 16 92 (Lutgarde/Anny) op 
maandag of naar 0483 53 17 01 (Sylviane) op woensdag. 

De coronacrisis treft een grote groep mensen:  personen die zonder werk komen 
te zitten, studenten die hun studentenjob verliezen, kwetsbare gezinnen die het 
des te moeilijker krijgen om de eindjes aan elkaar te knopen … 

De federale en Vlaamse overheid 
hebben aan de lokale besturen 
middelen toegekend om iedereen 
te ondersteunen die extra 
getroffen is door COVID-19 of de 
ermee gepaard gaande maat- 
regelen. Deze subsidies zijn 
bedoeld als financiële onder-
steuning van personen die zich in 
een moeilijke sociale situatie 
bevinden en een deel van hun 
inkomen hebben verloren als 
gevolg van COVID-19. 
De ondersteuningsmaatregelen 
beslaan een breed gamma aan 
hulpverlening:

 ▷ Ondersteuningsmaatregelen 
in het kader van voedselhulp, 
hiervoor beschikt het OCMW 
over voedselbonnen of 
coronabonnen die inwissel-

baar zijn bij de deelnemende 
lokale handelaars.

 ▷ Ondersteuningsmaatregelen 
voor huisvesting, energiever-
bruik of onbetaalde facturen 
als gevolg van een beperking 
van het inkomen.

 ▷ Ondersteuningsmaatregelen 
voor medische zorgen en 
psychosociale hulp om de 
kosten te dekken van erkende 
professionele hulpverleners 
bij huiselijk geweld, angstpro-
blemen of psychische onrust.

 ▷ Ondersteuningsmaatregelen 
specifiek gericht naar 
studenten tussen de 18 en 25 
jaar die door inkomens- 
verlies dreigen in een situatie 
van armoede terecht te 
komen.

Om recht te hebben op één van 
deze ondersteuningsmaatregelen 
moet de aanvrager kunnen 
aantonen dat dit een gevolg is van 
de coronacrisis. Een sociaal en 
financieel onderzoek door de 
Sociale dienst zal de behoeftigheid 
van de aanvrager staven.
Denk je in aanmerking te komen 
of ken je iemand die hiervoor in 
aanmerking komt, breng deze 
persoon dan ook op de hoogte van 
deze steunmaatregelen.

Ik zoek ondersteuning
Subsidies voor financieel kwetsbare gezinnen, personen  
en studenten getroffen door de coronacrisis

socialedienst@maarkedal.be  
055 33 46 67

O.Ma zoekt vrijwilligers 
Wil je op woensdagnamiddag creatief of speels bezig zijn met kleuters 
of kinderen uit het lager onderwijs? De gemeentelijke kinderopvang, 
die instaat voor de opvang van de kinderen uit zes Maarkedalse 
scholen wenst een reserve van vrijwilligers aan te leggen. Bij interesse 
bel naar 055 33 46 69 of mail naar kinderopvang@maarkedal.be. 
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RUBRIEK

Het leven in woonzorgcentrum Ter Gauwen

Na meer dan een jaar covidvrij te 
kunnen blijven, vond het vieze beest 
ons uiteindelijk ook in Woonzorg- 
centrum Ter Gauwen. Gelukkig 
gebeurde dat pas nadat onze 
bewoners gevaccineerd werden, 
waardoor niemand van de besmette 
personen ernstige symptomen 
vertoonde. De impact voor bewoners 
en personeelsleden was echter 
immens. De eenzaamheid woog heel 
zwaar, want niet alleen mocht familie 
niet meer op bezoek komen, 
bewoners konden ook onderling geen 
praatje meer slaan. Personeelsleden 
floreerden helemaal ingepakt door de 
kamer, kamers werden voorzien van 
sluizen met een propere en een 
besmette zone en deuren moesten 
dicht. Helemaal anders dan het 
normale doen. 
Inmiddels (en laat ons hopen dat dat 
bij het ter perse gaan van dit nummer 
nog steeds van toepassing is) zijn we 
met z’n allen teruggekeerd naar het 
normale leven. Familieleden kunnen 

weer op bezoek komen, bewoners 
kunnen opnieuw samen zitten, we 
genieten van de zon op onze snoet en 
er wordt weer gezorgd voor animatie 
in kleine bubbels. De volksspelen 
werden boven gehaald, het geheugen 
werd getraind, er werd gebakken, 
gezongen en gesport. Vanzelf- 
sprekend blijft voorzichtigheid de 
moeder van de porseleinkast, maar 
we genoten van onze herwonnen 
vrijheid. 
Het lijkt al een eeuwigheid geleden, 
maar net voor deze bewogen periode 
organiseerden we onze ‘Kaas en 
meer’, de luxe kaasboxen ter 
vervanging van onze traditionele 
kaasavond. En wat een succes was 
dat! We verkochten meer boxen dan 
we ooit hadden durven dromen en 
konden zo een mooi extraatje 
inzamelen. Over onze plannen horen 
jullie later zeker meer. Bedankt voor 
de enorme opkomst, bedankt voor 
jullie enthousiasme!

Vaccinatie tegen corona
De vaccinatiecampagne draait op volle toeren, ook in de Vlaamse Ardennen. Hoe 
meer mensen zich laten vaccineren, hoe beter om groepsimmuniteit te bereiken. 

Het aantal spuitjes dat in mei  
in Ronse en Oudenaarde gezet werd:

 ▷ week van 3 mei: 6.300 vaccinaties
 ▷ week van 10 mei: 4.900 vaccinaties 
 ▷ week van 17 mei: 9.500 vaccinaties
 ▷ week van 24 mei: 4.500 vaccinaties
 ▷ week van 31 mei: 10.700 vaccinaties  

Benieuwd hoeveel inwoners al gevaccineerd zijn?
Eind mei 2021 werden in de beide vaccinatiecentra 
van de Eerstelijnszone Vlaamse Ardennen al meer 
dan 36.000 vaccins toegediend. In totaal werden er 
in onze regio al 45.500 mensen gevaccineerd 
(waaronder in de ziekenhuizen en WZC’s). 
Wil je de huidige stand van zaken kennen? Je kan 
de vaccinatieteller checken via www.laatjevaccineren. 
be/vaccinatieteller-cijfers-per-gemeente.

Vaccinatie en vakantie
Hou bij het plannen van een vakantie of reis naar 
het buitenland rekening met je afspraken voor 
vaccinaties. Je bent best volledig gevaccineerd voor 
je op vakantie of reis vertrekt.  
Kan je toch niet wachten, plan je reis dan tussen je 
twee vaccindosissen, maar zorg dat je tijdig terug 
bent voor je tweede dosis. Die kan niet worden 
uitgesteld.  
Je kan inschatten wanneer je eerste vaccinatiedosis, 
en dus ook je tweede dosis, ongeveer gepland staat. 
Probeer maximaal je reis na (of tussen) deze 
periode te plannen en zorg er zo voor dat je 
vaccinatie niet in de weg komt van je vakantie, of 
omgekeerd.
Schat je vaccinatieperiode in via  
www.laatjevaccineren.be/wanneer-word-ik- 
gevaccineerd-tegen-corona. 

Vaccinatie en coronamaatregelen
Zelfs als je gevaccineerd bent is het belangrijk om 
de coronamaatregelen te blijven volgen. Iemand die 
gevaccineerd is, zal niet of minder ziek worden 
maar kan wel degelijk nog besmet geraken en het 
virus verder verspreiden. Dus, al gevaccineerd? Blijf 
ook dan de coronamaatregelen volgen!  
De huidige maatregelen vind je via  
www.info-coronavirus.be.

Vaccinatiecentra Eerstelijnszone Vlaamse Ardennen
Heb je een vraag omtrent je vaccinatie in het COC in 
Ronse? De vaccinatiecentra van de Eerstelijnszone 
Vlaamse Ardennen hebben een eigen website, 
Facebookpagina en infolijn. De infolijn is bereikbaar 
elke werkdag van 9 tot 17 uur en zaterdag van 9 tot 
12 uur. 

Bescherm jezelf 
en je omgeving.

Blijf de coronamaatregelen volgen.
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KIJK VOOR MEER INFO OVER 
COVID-19-VACCINATIE OP 
LAATJEVACCINEREN.BE

Je laten vaccineren 
is het beste plan,
zodat het leven straks
weer starten kan.

Wil je meer bewegen, maar kom je er niet toe? De beweegcoach maakt een 
beweegplan dat haalbaar is, aangepast aan jouw leven en rekening houdend 
met de huidige coronamaatregelen. De beweegcoach kan je zien op locatie in 
Maarkedal, maar ook videobellen en wandelgesprekken zijn mogelijk. Zolang jij 
je er goed en veilig bij voelt. 
Bewegen helpt je beschermen tegen corona en ook je geest terug fris te maken. 
Pieker je vaker, geraak je je huis niet uit of komen de coronakilo’s er maar bij? 
Contacteer ons! In Maarkedal staat beweegcoach Nathalie voor je klaar.  

Dit alles aan een voordelig tarief: Heb je een verhoogde tegemoetkoming, dan 
kost een kwartier individuele begeleiding 1 euro. Voor alle anderen kost een 
kwartier individuele begeleiding 5 euro. De coach kan helpen met een 
verduidelijking van je persoonlijk tarief. 
Momenteel heb je geen verwijsbrief van je huisarts nodig: je coach brengt 
nadien je huisarts op de hoogte. 

Beweegcoaching op maat
Wist jij dat Maarkedal een beweegcoach heeft?

www.maarkedal.be/vrije-tijd/sport/bewegen-op-verwijzing
Nathalie Monnier, 0479 90 13 27, ronse@bewegenopverwijzing.be

LEVEN & WELZIJN

www.vaccinatievlaamseardennen.be, www.facebook.com/EerstelijnszoneVlaamseArdennen
Infolijn: 055 300 200, info@vaccinatievlaamseardennen.be
www.maarkedal.be/corona
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OMGEVING

#kijkinuwkot 

Hoe herken je een Aziatische hoornaar?
 ▷ Ongeveer 3,5 cm groot.
 ▷ Vooral zwart van kleur; de kop heeft opvallend oranje plekken. Op het 

achterlijf zie je een oranje band. De poten zijn half zwart, half geel van 
kleur. Dit laatste is een zekere manier om de soort te onderscheiden.

Let op! Regelmatig is er verwarring met de Europese hoornaar. Deze is groter, 
vooral roodbruin van kleur, maar heeft meerdere gele banden op het achterlijf. 
Ook de pootjes zijn volledig in de roodbruine kleur. De Europese hoornaar is 
nuttig, zachtaardig en moet zeker niet verdelgd worden!

Wat doen als je een Aziatische hoornaar ziet?
 ▷ Heb je een Aziatische hoornaar of een nest van een Aziatische hoornaar 

gezien? Maak een foto en doe een melding via www.vespawatch.be.
 ▷ Na het plaatsen van de foto’s op vespawatch.be kan je (na +/-24 uur) 

bekijken of je melding als Aziatische hoornaar bevestigd wordt. 
 ▷ Indien positief voor een individuele Aziatische hoornaar gaan speurders 

op zoek naar het nest.  
 ▷ Indien positief voor een nest wordt contact genomen om het nest te 

komen verdelgen. vlaamsbijeninstituut.be
Vespa-Watch.be

Sedert enkele jaren koloniseert 
de Aziatische  hoornaar ook 
Vlaanderen. Deze wespachtige is 
een invasieve exoot die zeer 
schadelijk is voor de 
 biodiversiteit en landbouw. De 
Aziatische hoornaar staat 
bovenaan de lijst van de te 
verdelgen insecten in Europa en 
vormt vooral voor bijen een grote 
 bedreiging 

In het voorjaar worden nieuwe 
nesten gemaakt. Dergelijke 
nesten vinden we vooral op een 
beschutte plaats, zoals schuren, 
tuinhuisjes, afdaken ... Ook in 
struiken en hagen kan een nest 
gemaakt worden. De voorjaars- 
nesten bevinden zich dicht bij de 
grond of op maximum enkele 
meter hoogte.

Onder het motto #kijkinuwkot 
roepen we op om goed rond te 
kijken of je een Aziatische 
hoornaar of een nest terugvindt 
bij jou in de tuin of rond je huis.

Samen glas recycleren 
Hoe beter we sorteren, hoe efficiënter de recyclage zal verlopen en hoe hoger 
de kwaliteit van de gerecycleerde materialen. Dat geldt zeker ook voor glas. 
Glas kan oneindig gerecycleerd worden zonder enig kwaliteitsverlies!

Online overdracht drinkwater levering en riolering bij verhuis
Een verhuis brengt heel wat administratieve rompslomp met zich mee, zoals de overdracht van  
de drinkwaterlevering en riolering. 

Via de website van Farys, kan dit volledig ditigaal: www.farys.be/verhuizen.

 ▷ Stationsberg
 ▷ La Salettestraat
 ▷ Onderbossenaarstraat
 ▷ Kerkemstraat

 ▷ Kokerellestraat
 ▷ Glorieuxtraat
 ▷ Zottegemstraat

Daarom is het belangrijk om het glas correct aan te leveren bij de glasbollen:

 ▷ Zorg dat de glazen flessen en bokalen helemaal leeg zijn.
 ▷ Laat geen zwerfvuil achter en ruim gemorst afval op.
 ▷ Deksels of doppen verwijderen.
 ▷ Scheiding gekleurd en niet-gekleurd glas.
 ▷ Niet toegelaten: vlak glas (zoals spiegels en ramen), hittebestendig glas 

(ovenschalen), drinkglazen, lampen en porselein.
 ▷ Hou rekening met de buren, inwerpen tussen 20 en 8 uur is verboden.

Verplichting op het verpakt aanleveren van asbestcement 
op het recyclagepark vanaf 1 juli

Vanaf 1 juli 2021 zijn burgers verplicht om asbestcement vooraf te 
verpakken als ze dit naar het recyclagepark brengen. Op die manier 
wordt het risico op asbestincidenten verder teruggedrongen, wat 
zowel de veiligheid van de parkwachters als de bezoekers ten goede 
komt. 

Grote stukken asbestafval, zoals golfplaten, worden best verpakt in 
doorzichtige bouwfolie van minstens 100 micron (0,1 millimeter dik). 
Deze folie vind je ondermeer in doe-het-zelfwinkels. Als je geen 
geschikte folie vind, dan kan je op je recyclagepark speciale zakken 
krijgen om deze grote stukken correct te verpakken.

Kleinere stukken asbestafval zoals leien, kan je in doorzichtige folie, 
maar ook in stevige, transparante plastic zakken verpakken. 

Men kan ook nog altijd opteren om asbestgolfplaten aan huis te laten 
ophalen. Je kan een ophaling aanvragen bij de IVLA-infolijn op het 
nummer 0800 90 270.

Selectieve inzameling van 
matrassen via het recyclagepark 

Tot 30 juni worden matrassen nog 
tijdelijk ingezameld bij het grof 
vuil. Maar vanaf 1 juli 2021 
worden oude matrassen selectief 
ingezameld op het recyclagepark. 
Dit betekent ook dat de  
matrassen voortaan worden 
gerecycleerd, wat goed nieuws is 
voor het milieu! 

Van zodra je een oude matras 
vervangt, breng je deze zo snel 
mogelijk naar het recyclagepark. 
Snij de matras niet in stukken en 
breng ze vooral droog binnen. 
Heb je vragen over je oude matras 
bij een volgend recyclagepark- 
bezoek, vraag dan gerust advies 
aan de parkwachter. 

Locatie glasbollen
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Je kan als inwoner van Oost-Vlaanderen opnieuw gratis en vrijblijvend inschrijven voor de groepsaankoop 
zonnepanelen van de Provincie Oost-Vlaanderen. Neem deel, bespaar op je energiekosten en draag je 
steentje bij aan een beter leefmilieu.

De Provincie Oost-Vlaanderen organiseert voor de 
vijfde keer een groepsaankoop zonnepanelen. 
Zonnepanelen blijven een erg interessante investe-
ring, die meer opbrengt dan spaargeld op de bank. 
Ook dit jaar krijg je de kans om via de Provincie 
Oost-Vlaanderen deel te nemen aan een groepsaan-
koop zonnepanelen. Door samen aan te kopen, 
verkrijgen we een scherp groepsvoordeel. 

Deze groepsaankoop sluit naadloos aan bij de 
ambitie van de Provincie om samen met inwoners, 
organisaties, steden en gemeenten, bedrijven ... 

werk te maken van een klimaatgezond Oost-Vlaan-
deren. De Provincie wil de uitstoot van broeikasgas-
sen drastisch terugdringen en tegen 2050 klimaat- 
neutraal zijn. Ze doet dit o.a. door maximaal in te 
zetten op energiebesparing en productie van 
hernieuwbare energie.  

Ook onze gemeente ondersteunt dit initiatief. 
Maarkedal ondertekende het Europese Burgemeesters-
convenant en engageert zich hierbij om de CO2- 
uitstoot met minstens 40 procent te verminderen 
tegen 2030.

Een klimaatgezond Oost-Vlaanderen
met de groepsaankoop zonnepanelen 

Wie kan deelnemen? 
Alle inwoners van Oost- Vlaanderen 

die eigenaar zijn van het dak, of 

huurders die expliciete toestemming 

hebben van de eigenaar kunnen 

deelnemen. De groepsaankoop 

houdt rekening met een maximum 

van 10 kWp geïnstalleerd vermogen 

(dit komt overeen met ongeveer 40 

panelen). Ook als zelfstandige, kleine 

of middelgrote onderneming (KMO) 

of vereniging van mede-eigenaars 

(VME) kan je je inschrijven. 

Waarom kiezen voor  
zonnepanelen? 

Onuitputtelijke energiebron 
De zon is een onuitputtelijke bron 
van energie. In tegenstelling tot 
schaarse grondstoffen zoals olie, 
gas en steenkool. 

Besparen op energiekosten 
Met zonnepanelen wek je zelf je 
energie op. Daardoor bespaar je 
jarenlang op je energiekosten. 
Gemiddeld is een installatie op 
minder dan 8 jaar terugverdiend. 
Ook vandaag blijven zonnepane-
len een erg interessante investe-
ring, die meer opbrengt dan 
spaargeld op de bank. Daarna 
betaal je minstens 17 jaar een 
veel lagere elektriciteitsrekening. 

Goed voor het klimaat 
Door te kiezen voor zonnepane-
len draag je bij aan de verminde-
ring van CO2-uitstoot en aan een 
klimaatgezond Oost-Vlaanderen. 

Waardestijging van je huis 
Met zonnepanelen verbeter je de 
EPC-waarde van je woning en 
daarmee verhoog je de markt-
waarde van je huis.  

Hoe werkt de groepsaankoop? 

Inschrijven
Je kunt je gratis en vrijblijvend 
inschrijven en dit tot 16 juli 2021.

Persoonlijk voorstel op maat 
Je ontvangt een persoonlijk 
voorstel op basis van jouw 
inschrijfgegevens met een 
indicatie van jouw rendement. 

Jij beslist! 
Vind je het aanbod interessant? 
Alleen dan accepteer je het 
persoonlijk voorstel. 

Installatie
Na een inspectie zal jouw 
zonnepanelensysteem geïnstal-
leerd worden. 

www.oost-vlaanderen.be/zp
0800 26 803 (werkdagen  
van 9 tot 17 uur)
zonnepanelen@oost-vlaanderen.be 

16 Oost-Vlaamse paardenhouders plantten in de afgelopen twee winters samen 2.466 meter gemengde 
hagen en heggen, 843 vierkante meter gemengde houtkanten, 205 meter knotbomenrijen en 121 bomen aan 
op hun paardenweides, goed voor in totaal 8.607 stuks plantgoed. Ze lieten ook een bodemanalyse uitvoeren 
om na te gaan hoe ze hun graslanden kunnen verbeteren. 

Waarom is dit nu zo bijzonder?
Deze 16 paardenhouders zijn ambassadeurs voor 
het plattelandsontwikkelingsproject ‘Paard in het 
Landschap’, uitgevoerd door de drie Oost-Vlaamse 
regionale landschappen, waaronder Vlaamse 
Ardennen. Dit betekent dat de regionale landschap-
pen samen met de paardenhouders streekeigen 
kleine landschapselementen aanplanten op 
paardenweides en werken aan de ontwikkeling van 
kruidenrijker grasland om zo als praktijkvoorbeeld 
en inspiratiebron te dienen voor andere paarden-
houders.

Streekeigen kleine landschapselementen
Kleine landschapselementen (KLE’s) zoals streekei-
gen solitaire loofbomen, knotbomenrijen, gemengde 
hagen, heggen en houtkanten leveren voedsel en 
schuilplaatsen voor nuttige insecten, vogels en 
kleine zoogdieren. Bovendien bieden ze de paarden 
schaduw en beschutting, een meer natuurlijke 
omgeving en aanvullend ruwvoer in de vorm van 
twijgen en bladeren. Dankzij de combinatie van 
streekeigen groenelementen en een eenvoudige 
weideafsluiting uit natuurlijke materialen gaat de 
weide meer op in het landschap. Ook de historische 
perceelstructuur kan hersteld worden door de 
weides te omzomen met streekeigen kleine land-
schapselementen.

 

Naar kruidenrijkere gras- en hooilanden
Kruidenrijke gras- en hooilanden zijn niet alleen 
mooi om te zien, ze zijn ook goed voor de biodiversi-
teit, de bodem én voor het paard zelf. Wist je dat een 
divers, vezelrijk en structuurrijk dieet veel gezonder 
is voor paarden? Laat dit net de troef zijn van 
kruidenrijke gras- en hooilanden. Ze bestaan uit een 
gevarieerd aanbod van bloeiende kruiden en 
grassen. Met hun lange wortels halen de kruiden 
kostbare vitamines en mineralen uit de diepere 
bodemlagen. Door deze kruiden te eten, krijgen de 
paarden gevarieerde voedingsstoffen binnen. Actief 
speurend naar de kruiden die ze lekker vinden, 
bewegen de paarden bovendien meer. Tegelijk zorgt 
de diepere doorworteling van de kruiden voor een 
betere structuur in de bodem, waardoor de water-
huishouding van het weideperceel verbetert. 
Verder profiteren heel wat nuttige insecten, vogels 
en kleine zoogdieren mee van een diverse, kruiden- 
en soortenrijke paardenweide, wat de biodiversiteit 
verhoogt.

Zelf aan de slag?
Wil jij zelf ook graag aan de slag op je paardenweide 
en kan je wel wat inspiratie, advies of concrete tips 
gebruiken? Neem dan zeker eens een kijkje op  
www.rlva.be/paard-het-landschap. 
In het najaar van 2021 zal een inspiratiedag 
georganiseerd worden. Hou dus zeker de website en 
sociale media in de gaten voor updates en meer 
info!

Paardenhouders bouwen mee aan het landschap

www.rlva.be/paard-het-landschap  
www.facebook.com/RLVlaamseArdennen 

▷ Nieuws uit Maarkedal Nieuws uit Maarkedal ◁12 13



RUBRIEK

 

 

 

 

 

OMGEVING BIBLIOTHEEK

Een extra taal leren, iets opsteken 
over timemanagement of 
Microsoft Excel (her)ontdekken? 
Vanaf 1 juli kan het waar en 
wanneer je wil, via het online 
leerplatform van de bibliotheek. 
Je kan kiezen uit gratis inter- 
actieve cursussen over  
verschillende onderwerpen. 
Talen, digitale vaardigheden, vrije 
tijd en welzijn zijn de voornaam-
ste thema’s van het aanbod. 
Ga naar maarkedal.bibliotheek.be/ 
onlineleren en meld je aan met je 
Mijn bibliotheek-account. Kies 
een cursus of webinar en ga aan 
de slag! Volg zoveel cursussen als 
je wil en neem alle tijd die je 
nodig hebt. Met enkel een pc, 
tablet of smartphone en internet 
spreek je binnenkort een woordje 
Spaans of leer je de beginselen 
van yoga!

Goed nieuws voor jonge ouders! 
We zijn op zoek gegaan naar 
nieuwe boekjes voor baby’s en 
vulden de babyhoek aan met de 
leukste voel-, knisper- en 
flapjesboeken. Kom zeker eens 
langs met je baby of peuter en 
ontdek het meest gezellige 
hoekje van de bibliotheek. Wil je 
meer weten over voorlezen aan 
jonge kinderen? Neem dan een 
kijkje op boekstart.be voor 
handige tips!

Online leren met de bibliotheek

Nieuwe boeken voor baby’s

Infrabel voert verschillende vernieuwingswerken uit aan de spoorlijn tussen Ronse en Oudenaarde. Zo 
worden alle dwarsliggers vernieuwd en in sommige zones de spoorstaven, de ballast (= steenslag die de  
sporen stabiliseert) en enkele overwegen. 

Ook voeren zij aanpassingswerken uit aan de brugdekken van de Scheldebrug en de Minderbroederstraat.
Dit is een mobiele werf, er wordt dus niet altijd op dezelfde locatie gewerkt.

Wat is de impact van de werken?

 ▷ Omwille van het gebruik van zware machines 
zullen deze werken geluidshinder met zich 
meebrengen. 

 ▷ Werfverkeer in de buurt van de werf.

Wanneer zijn de werken?

 ▷ De voorbereidende werken vinden ‘s nachts plaats 
van maandag 28 juni tot en met zaterdag 3 juli.

 ▷ Er zal doorlopend (dag en nacht) gewerkt worden 
vanaf zaterdag 3 juli tot en met zondag 29 augustus. `

 ▷ De afwerking zal ‘s nachts uitgevoerd worden van 
maandag 30 augustus tot vrijdag 1 oktober en 
doorlopend (dag en nacht) van zaterdag 2 tot en met 
zondag 3 oktober.

Wanneer is er hinder? 
Om deze werken uit te voeren moeten er ook verschillende overwegen tijdelijk afgesloten worden omwille van de 
werktreinen die opschuiven over het traject. 

 ▷ Barreelstraat, Ronse: woensdag 4 augustus
 ▷ Ninovestraat, Ronse: donderdag 5 augustus
 ▷ Populierstraat, Ronse: van donderdag 5 tot en met vrijdag 6 augustus
 ▷ Terbeke, Maarkedal: van maandag 9 tot en met woendag 11 augustus
 ▷ Weitstraat, Maarkedal: van maandag 9 tot en met woendag 11 augustus
 ▷ Mellinkstraat. Maarkedal: van maandag 9 tot en met woendag 11 augustus
 ▷ Mussestraat. Maarkedal: van woensdag 11 tot en met donderdag 12 augustus
 ▷ Stationsberg, Maarkedal: van begin augustus tot eind september
 ▷ Maalzaakstraat, Maarkedal: vrijdag 13 augustus 
 ▷ Oudenaardeweg, Maarkedal: maandag 16 augustus
 ▷ Watermolenstraat, Oudenaarde: van begin augustus tot eind september 
 ▷ Sompelplein, Oudenaarde: van dinsdag 17 tot en met woensdag 18 augustus
 ▷ Leupegemstraat, Oudenaarde: woensdag 18 augustus

Tijdens deze werken worden omleidingen voorzien. Hou de Facebookpagina van de gemeente in de gaten 
voor de meest actuele info. Ook het treinverkeer wordt onderbroken. Meer info via de reisplanner op  
www.nmbs.be of de NMBS-app. bibliotheek@maarkedal.be  

055 33 46 47
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Toeristische samenwerking  
met Hoeselt en Hooglede
Maarkedal kan met trots een nieuw verbond voorstellen. We gaan een tijdelijk partnerschap aan met twee 
gemeenten. Hoeselt uit het zuiden van Limburg en Hooglede gelegen in het midden van West-Vlaanderen. 
We blijven in België, zoals in deze coronatijden wordt aangeraden, maar we zijn daarom niet minder enthou-
siast over dit bondgenootschap.

Maar waarom net deze twee gemeenten? 
Hooglede en Hoeselt vertonen op meerdere vlakken 
veel gelijkenissen met Maarkedal. Het zijn gezellige 
gemeenten waar mensen op straat nog goeiendag 
zeggen tegen elkaar. 
Op gebied van toerisme proberen ze met originele 
initiatieven hun gemeente in de kijker te zetten, net 
zoals we dit in Maarkedal doen. Het partnerschap is 
ontstaan uit een vraag naar opportuniteiten voor 
onze lokale horeca en lokaal toerisme. We kunnen 
enerzijds tips en ideeën uitwisselen. Anderzijds 
brengen we elkaars gemeenten in de aandacht op 
een plaats waar ze misschien niet zo gekend zijn. 
Concreet wil dit zeggen dat wij de komende weken 
interessante (toeristische) informatie over Hoeselt en 
Hooglede delen via Facebook en op onze website. En 
wie weet, wat brengt de toekomst nog in deze 
samenwerking …

Hoeselt
Hoeselt,  ‘onontdekte’ parel van Haspengouw die 
zich letterlijk met hoogtes en laagtes wurmt tussen 
de steden Bilzen en Tongeren. Deze groene long is 
een katalysator van frisse lucht. Hier vind je rust en 
ruimte. Met heel wat bewegwijzerde wandelingen, 

wandel je langs kronkelende en holle wegen tussen 
rijk gevulde bloesembomen en geniet je van grand 
cru landschappen. Voor degene die Hoeselt bezoekt 
is een bezoek aan de Kluis van Vrijhern een ‘must’!
Hier word je terug in de tijd van de kluizenaars 
gekatapulteerd. De kluis met zijn Loretokapel staat 
er reeds van 1685. Uniek voor Vlaanderen is dat je 
hier een audiovisuele kluizenaarstocht kan  
bewandelen. Trek je wandelschoenen aan en ontdek 
geuren en kleuren die het pad effenen van een 
unieke schoonheid. Neem je knapzak en geniet in 
het zachte gras van deze bloementuin waar moeder 
natuur je uitnodigt om haar wedergeboorte mee te 
maken …
Hoeselt heeft 311 (!) kapellen of nis-kapellen. Deze 
kan je allemaal ontdekken tijdens de mooie  
kapelfietstocht. Je hebt de keuze uit drie verschillen-
de afstanden (42, 31 en 21 km). Je fietst niet alleen 
langs deze mooie stukjes erfgoed maar je doorkruist 
ook de allermooiste plekken die Hoeselt rijk is.
Hoeselt, het zit in onze natuur … 

Hooglede
In het hart van West-Vlaanderen, op de grens van de 
Westhoek, de Leiestreek en het Brugse Ommeland, 
ligt het heuvelachtige Hooglede. Panorama’s, 
gezellige wandelpaden en fietsroutes, jong bos en 
oude akkers laten je genieten van de rust en de 
natuur die de streek kenmerken. De ingetogen 
Duitse militaire begraafplaats is de stille getuige van 
een nog niet eens zo ver, bewogen verleden aan de 
andere kant van het front, in bezet gebied tijdens de 
Wereldoorlogen. Hoewel Hooglede en de deel- 

gemeente Gits landelijk gelegen zijn, is landbouw 
niet de enige bedrijvigheid. Hooglede en Gits hebben 
enkele bedrijven met wereldfaam: Deceuninck nv, 
Voestalpine Sadef, Golfkarton Soenen en Turbo’s 
Hoet. Aangename restaurantjes, toffe cafeetjes en 
gastvrije vakantiehoeves brengen je verblijf nog 
meer op smaak. Hooglede-Gits is een dorp met pit, 
trots, ambiance én stijl.

vrijetijd@maarkedal.be, 055 33 46 52
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Ontdek het erfgoed van de Vlaamse Ardennen!

Maarkedal is partner van Erfgoed 
Vlaamse Ardennen, samen met de 
gemeenten Brakel, Geraardsbergen, 
Herzele, Horebeke, Kluisbergen, 
Kruisem, Lierde, Oudenaarde, Ronse, 
Wortegem-Petegem, Zottegem en 
Zwalm. 
Project Erfgoed kleurt de Vlaamse 
Ardennen, met steun van  Vlaanderen 
en de Provincie Oost-Vlaanderen.

‘Erfgoed kleurt de Vlaamse Ardennen’ is de naam van een plattelandsproject van Erfgoed Vlaamse  
Ardennen en partners. Het project wil erfgoed beter zichtbaar maken voor inwoners en toeristen. Kijk je  
mee naar het resultaat? Je kan alle info terugvinden op erfgoedvlaamseardennen.be/ontdek.

 ▷ Website met info voor toerist en recreant 
Alles over erfgoed in Vlaamse Ardennen en Leie-Schelde regio op  
www.beleeferfgoed.be.

 ▷ Digitale erfgoedwandelingen 
Op stap met de ErfgoedApp als gids. Een zoektocht voor kinderen, een  
wandeling over zingeving of literatuur. Er is voor elk wat wils!

 ▷ Illustratieboek Gerarda en het Erfgoedfeest 
Reis mee met reuzin Gerarda door de Vlaamse Ardennen en maak kennis  
met het erfgoed van de streek. Te bestellen via de website.

 ▷ Erfgoed doe-boekje voor kinderen 
Met dit boekje kan je het erfgoed uit je buurt zelf ontdekken. Vol met   
spelletjes en doe-opdrachten!

 ▷ Erfgoedbank Vlaamse Ardennen 
Duik in het verleden van de Vlaamse Ardennen. Op de erfgoedbank kan je  
snuisteren in oude foto’s, prenten en affiches.

Illustratie: Uit Gerarda en het Erfgoedfeest © Erfgoed Vlaamse Ardennen

In Maarkedal kan je een literaire wandeling volgen langs de Z+ route. Bij elk 
zitelement kan je kiezen uit drie teksten met een sterke band in deze regio. 
Het zijn gedichten die het landschap verwoorden (Theunissen, De Bock …), 
fragmenten uit romans die de tijd terugdraaien (Streuvels, Timmermans), of 
filosofische en historische mijmeringen (Libbrecht, Vancaeneghem, Wattez). 
De wandelroute start aan de kerk van Louise-Marie en bestaat uit 2 lussen, 
goed voor 7,5 of 4,5 km. 

Tip

www.erfgoedvlaamseardennen.be/ontdek

Adam & Eva in Maarkedal: eindelijk!  
De volksfilm Adam & Eva van regisseur Nicolaas Rahoens 
wordt, na de verplichte annulatie door corona, komend 
najaar in het Marca vertoond. De film speelt zich niet enkel 
af in de Vlaamse Ardennen, de rollen worden ook vertolkt 
door de inwoners van de Vlaamse Ardennen, 
zoals Claire Vingerhoedt uit Maarkedal. 

Donderdag 30 september tot en met zondag 3 oktober
GC het Marca, Maarkeweg 65 A, 9680 Maarkedal
Reservatie tickets via www.adamenevadefilm.be

Schatten van Vlieg keert deze zomer 
terug naar Maarkedal. Dit jaar moet je 
extra goed uitkijken want het thema is 
‘Zie jij wat ik zie?’. Deze keer mag je 
door sleutelgaten loeren en huizen 
bespieden als een echte detective om 
de schat te bekomen. Vind jij de 
schat? Als beloning ontvang je een 
facetoog van Vlieg en een stickervel. 
Het parcours is 5 km lang en loopt 
langs de rustige straten en trage 
wegen in Maarke-Kerkem. Ga jij mee 
op schattenzoektocht?

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/schatten-van-vlieg.
 ▷ Je kan dit formulier ook ophalen in de bibliotheek of aan het onthaal van het Administratief Centrum. 
 ▷ Zorg voor een opgeladen smartphone met QR-codescanner, dit is nodig om de QR-codes langs de route te 

scannen. 

Schatten van vlieg

Voor meer tips warmedagen.be

Zon in overvloed, verzorg jezelf en anderen goed.

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

Drink vooral WATER. Kleurt je urine DONKER? 
Drink meer!

Smeer je op tijd en voldoende in 
als je de zon niet kunt vermijden.

Draag een 
hoofddeksel.

Een hitteslag kan gevaarlijk 
zijn. Bel 112 als nodig.
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Theaterwandeling
In de weekends van 25 tot 27 juni en 2 tot 4 juli 2021 kan je de culturele 
wandeling ‘Het sprookje van de laatste gedachte’ beleven in Maarkedal 
en Ronse. Het is een participatief kunstproject over schoonheid, 
gemeenschap en natuur gebald in een zomerse wandeling van 8 km 
voor kinderen en volwassenen. Theatermakers Elien Hanselaer en 
Frank Dierens produceren dit in samenwerking met gemeente 
Maarkedal en CC De Ververij én met inwoners van Maarkedal en 
Ronse. 
Beleef de Vlaamse Ardennen met verse ogen en beleef gewone dingen 
als buitengewoon door de aandacht van artistieke installaties. Het 
sprookje van de laatste gedachte is een theatrale belevingswandeling 
in de Vlaamse Ardennen langs bijzondere figuren, mythische verhalen, 
weelderige natuur, een halfdode boom aan een private weg – of iets 
anders dat je zou kunnen ontgaan – en schijnbare trivialiteiten van de 
21ste eeuw. Dit project werd gemaakt door plekken en mensen in 
Ronse en Maarkedal met hun veelkleurige en bijzondere rijkdom aan 
materiaal. 

Landschapspark Vlaamse Ardennen
Door de Vlaams Minister van Omgeving werd een oproep gelanceerd voor kandidaat-Nationale Parken 
Vlaanderen en kandidaat-Landschapsparken. De Vlaamse Overheid werkte hiervoor, onder coördinatie van 
Natuur en Bos (ANB) en de Vlaamse Landsmaatschappij (VLM), een beleidskader uit samen met het Agent-
schap Onroerend Erfgoed, het Departement Omgeving en Toerisme  
Vlaanderen. Geïnteresseerde regio’s kunnen tot 15 september hun kandidatuur indienen.
Bij de Landschapsparken ligt de klemtoon op landschapskwaliteit en de verschillende functies van het 
gebied. In een Landschapspark gaan landschapsontwikkeling, recreatie, natuur, erfgoed, landbouw, wonen, 
bedrijvigheid en toerisme hand in hand.

Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen (RLVA) wil de Vlaamse Ardennen als kandidaat landschapspark 
indienen, een kandidatuur die door de gemeente Maarkedal 
toegejuicht en ondersteund wordt. 

Praktisch
 ▷ De wandeling start aan de O.L.V. La Salettekerk in Louise-Marie. 
 ▷ Deze wandeling duurt 2,5 uur en verloopt in groepjes met een beperkt aantal deelnemers. 
 ▷ Er kan gereserveerd worden voor tijdsloten op vrijdag en zaterdag tussen 18 en 20 uur en op zondag tussen  

16 en 18 uur.
 ▷ De prijs bedraagt 7 euro en is gratis voor -12-jarigen.
 ▷ Info en tickets: www.maarkedal.be/theaterwandeling, www.ccdeververij.be, info@ccdeververij.be, 055 23 28 01.

11 Juliviering
Op 11 juli vieren we weer de Vlaamse feestdag. 
Het gemeentebestuur besliste om de avondmarkt naar  
aanleiding van de 11 juliviering in 2021 niet door te laten gaan. 
Het gemeentebestuur wenst de avondmarkt enkel in het 
originele concept en zonder beperkingen naar aantal deel- 
nemers te organiseren. Voor een volwaardige editie moesten de 
voorbereidingen al veel eerder kunnen starten, maar daarvoor 
waren er op dat moment nog teveel onzekerheden en vragen. 
Echter niet getreurd, we werken aan een alternatief. Op elk 
dorpsplein zullen er opnieuw foodtrucks aanwezig zijn. Daar 
kan je voor jou, jouw bubbel en de toegestane buitenstaanders 
een maaltijd afhalen om gezellig samen op te eten. Maar daar 
stopt het niet, we zijn volop bezig met het uitwerken van 
andere coronaveilige activiteiten. Voorlopig kunnen we nog 
niet meer vertellen, maar hou zeker de Facebookpagina van 
gemeente Maarkedal en onze website 
www.maarkedal.be/11-juli in de gaten voor meer nieuws.
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VRIJE TIJD

De vallei van de Maarkebeek heeft niet alleen 
een idyllische naam, maar ook het bijpassende 
landschap. Geen betere manier om deze vallei 
te ontdekken dan te voet, op wandelschoenen. 
Geen betere plek om ze te bekijken dan van op 
het Bosgat, in Schorisse. In samenwerking met 
Toerisme Oost-Vlaanderen werd daar een 
nieuw uitkijkpunt geplaatst met 180 graden 
zicht op de Vlaamse Ardennen. 
Dichter Jeroen Theunissen verwerkte één van 
zijn gedichten in de cortenstalen trap die je 
richting het weiland brengen onderaan het 
uitkijkpunt. Heerlijk om hier even een rust- 
pauze te houden. Wie van wandelen en mooie 
panorama’s houdt, krijgt in Schorisse een 
uitzonderlijk uitzicht cadeau. In de vallei van de 
Maarkebeek, tussen Bos Ter Rijst en natuur- 
gebied het Burreken vind je een prachtig 
bocagelandschap, dat sinds eind maart te 
overschouwen is vanop een gloednieuw uitkijk-
platform bovenop het Bosgat, een helling die 
koersliefhebbers kennen als het verlengde van 
de Kaperij. Hier had je sinds de jaren zeventig al 
een uitkijkpunt, maar dat werd nu compleet 
vernieuwd. 

De oorspronkelijke betonnen opbouw werd 
gesloopt en vervangen door een veel ruimere 
cirkelvormige hout opbouw met een rolstoel-
toegankelijke aanloopbrug. Naast het uitkijk-

punt staat een ronde picknicktafel in een groen 
plantsoen. Ideaal voor het nuttigen van een 
lunchpakketje.

Uitkijkpunt Bosgat

Om het nieuwe uitkijkpunt op  
een toepasselijke manier te ontdekken – te 
voet – zijn er twee ideale wandelingen. De 
eerste is de ‘Langs de bronnen van het 
Burreken wandelroute’, een lus van 14 
kilometer. Starten en parkeren doe je in 
Schorisse aan de kerk. Zo wandel je via het  
Foreest naar natuurgebied het Burreken en 
kom je in het laatste kwart van de route aan 
het uitkijkpunt op het Bosgat 
terecht. 

Daarnaast kan je ook de ‘Omer Wattez 
wandelroute’ wandelen. Deze tocht is 7,4 of 
10 km en laat je Schorisse volledig ontdekken. 
Starten en parkeren doe je eveneens aan de 
Sint-Pieterskerk in Schorisse. Het uitkijkpunt 
kom je tegen in het midden van de route. 
Vervolgens passeer je ook Bos Ter Rijst, de 
Kasteelmolen en het geboortehuis van Omer 
Wattez. 

Tip

Het uitkijkpunt werd gerealiseerd in samenwerking met Toerisme Oost-Vlaanderen. Zij namen de 
realisatie van het uitkijkpunt zelf voor de rekening. De groenaanplant gebeurde door vzw Grijkoort. 
De verdere aanleg van de site gebeurde door de Technische Uitvoeringsdienst van de gemeente. Het 
toegangspad naar het uitkijkpunt toe was zonder twijfel het huzarenstukje van het hele project. 
Onze werkmannen (jammer genoeg niet allemaal op de foto) zorgden dat dit vakkundig gebeurde, 
waardoor het uitkijkpunt ook toegankelijk is voor rolstoelgebruikers. Chapeau, mannen! Knap werk 
geleverd! 

www.routen.be/langs-de-bronnen-van-het-burreken-wandelroute
www.maarkedal.be/toerisme/wandelen/wandelroutes/omer-wattez-wandelroute
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VRIJE TIJD

Knallen op de triatlon in Hawaï 
Interview met Jo Zwaenepoel

Maarkedal wordt dit jaar op de kaart gezet in de triatlonwereld. Wij hadden een boeiend gesprek met 
sportman Jo Zwaenepoel. Jo wist zich te kwalificeren voor het Ironman Worldchampionship 2021 in Hawaï.  
‘In september 2019 werd ik geselecteerd voor het Ironman Worldchampionship. Het is de eerste keer dat ik 
deelneem dus ik was enorm gelukkig met mijn selectie’, glundert Jo. ‘De Ironman is in 2020 niet kunnen 
doorgaan maar ik hoop op de editie van 2021 in oktober’. 

Hoe ben je ertoe gekomen om deel te nemen aan 
de selectie voor de Ironman triatlon? 
‘Sport is al van kleins af aan een belangrijk deel 
van mijn leven. Vroeger focuste ik mij vooral op 
voetbal en wielrennen, maar een tiental jaar 
geleden ben ik beginnen proeven van de 
triatlon. Het sprak mij aan omdat het een 
individuele uithoudingssport is. Vooral de 
onderdelen lopen en fietsen zijn mijn sterke 
punten. Tijdens de selectieronde van de Iron-
man eindigde ik bij de eerste twintig ‘overall’. 
Die prestatie gaf mij een fantastisch gevoel’. 

Je hebt sinds jouw selectie ook een fanclub 
gekregen? 
‘Ja, die werd opgericht door enkele jeugdvrien-
den die onder de indruk waren van mijn 
prestatie. Ze hebben mijn selectie op de voet  
gevolgd. De fanclub wilde graag iets doen voor 

mij en dus starten ze binnenkort met een 
deur-aan-deurverkoop. Je kan een bidon kopen 
die ideaal is bij het fietsen. Daarnaast is er ook 
een herbruikbare drinkfles beschikbaar. Ik heb 
ze al mogen bewonderen en de ontwerpen zijn 
uniek en ogen professioneel. Mensen die we 
niet via de verkoop kunnen bereiken, zullen ook 
online kunnen kopen via mijn website of hou de 
sociale media in de gaten’.  

Ben je nu volop bezig met de voorbereiding op de 
triatlon? 
‘Zeker en vast. Ik ben daar consistent en 
dagelijks mee bezig. Ik train zo’n 13 à 15 uur per 
week omdat ik ook een goede balans wil 
behouden met andere bezigheden. Sporten is 
voor mij een levensstijl die heel natuurlijk 
aanvoelt. Verder krijg ik ook heel veel steun van 
mijn partner.’

Wat houdt je verder nog bezig in 
het dagelijks leven? 
‘Ik werk als personal coach bij 
mijn bedrijf Better Sports 
Balance. Ik begeleid zowel 
professionele sporters als 
mensen die recreatief bezig 

zijn met sport. Het idee is dat 
we een samenwerking aan-
gaan om beter te sporten. Maar 
we kijken ook naar hoe sport 
past binnen de rest van jouw 
dagelijkse bezigheden. De 
balans tussen sport en privé is 
voor mij cruciaal. Ik besef dat 
bij veel mensen sport één van 
de vele facetten is in hun 
leven. Maar regelmatig bewe-
gen of sporten is essentieel 
voor je gezondheid. Gezond-
heid is het belangrijkste dat je 
hebt.’

Je bent ook voorzitter van de 
sportraad. Wat houdt dat 
eigenlijk in? 
‘We werken samen met de 
dienst Vrije Tijd en geven 
advies rond sportpromotionele 
activiteiten. Het voorbije jaar 
verliep nogal bijzonder door 
corona. Maar ik zie heel wat 
mogelijkheden voor de 
toekomst en ik heb al wat  
ideeën. Ik voel dat mensen 
meer openstaan voor sport en 
tijd buiten doorbrengen in de 

natuur. We zijn daarvoor dan 
ook in de ideale streek.’ 

Even terug naar de Ironman 
triatlon. Wat zijn je ambities? 
‘Ten eerste is het doel om de 
finish te halen (lacht). Ik ben 
vooral heel dankbaar maar ook 
wel ambitieus. Ik hoop om toch 
een prestatie te leveren die 
niet onopgemerkt blijft in mijn 
categorie. De grootste uitda-
ging ligt in het Hawaïaanse 
klimaat met hoge temperatu-
ren en luchtvochtigheid. Ik ga 
gewoon knallen, ervoor gaan 
en dan zien we wel.’

Alvast veel succes gewenst. Weet 
je al wat er na de Ironman komt? 
‘De Ironman triatlon wordt 
ongetwijfeld een persoonlijk 
sporthoogtepunt maar daarna 
wil ik mij toeleggen op mijn 
passie delen met zoveel 
mogelijk mensen. Die missie 
zal ik met plezier verderzet-
ten.’
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POLITIEOMGEVING

Tips om cybercrime te voorkomen  
en wat je kan doen als je slachtoffer wordt
Cybercrime is heel actueel! Er zijn heel wat verschillende soorten van cybercrime. Oplichters zijn vinding- 
rijker geworden en gebruiken alle mogelijke manieren om je te misleiden. Hieronder vind je heel wat tips om 
de valstrikken van cybercrime te vermijden. 

SKIMMING

HACKING 

OPLICHTING MET INTERNETMISBRUIK BETAALKAARTEN 
Probleem: Je werd online opgelicht door middel van valse e-mails, website, 
berichten, zoekertjes ... 

Preventief

 ▷ Wees op je hoede als een onbekende Western Union, Moneygram ... 
voorstelt. 

 ▷ Geef geen identiteits- of bankgegevens aan onbekenden. 

 ▷ Contacteer eventueel de klantenservice van de desbetreffende 
organisatie of website alvorens een contract af te sluiten. 

 ▷ Zorg dat je goed op de hoogte bent van de advertentie en wie de 
verkoper is. 

 ▷ Er bestaan verschillende publieke bronnen om de betrouwbaarheid 
van een website na te gaan (bv. www.eccbelgie.be,  
www.polfed-fedpol.be, www.infoshopping.be)

Toch slachtoffer? 

 ▷ Bel CARD STOP: 070 344 344.  

 ▷ Dien klacht in bij FOD Economie.

 ▷ Contacteer de consumentenlijn: 0800 120 33. 

 ▷ Dien klacht in bij het Europees Centrum van de Consument  
(www.eccbelgie.be). 

 ▷ Betaling via PayPal? Dien klacht in via www.paypal.com. 

 ▷ Contacteer je bank en probeer om de transactie zo snel mogelijk te 
laten blokkeren of een terugbetaling te bekomen. 

 ▷ Bekijk de helpdesk van de website zelf. 

Probleem: Je account werd gehackt en zonder je medeweten zijn  
berichten verstuurd naar contactpersonen of er werden foto’s en berichten 
op je account geplaatst. 

Preventief 

 ▷ Zorg voor een goed paswoord (tips op www.cert.be).  

 ▷ Zorg voor een goed antivirusprogramma, firewall en anti-spyware 
(bv. www.macafee.com, www.norton.com).  

 ▷ Lees de algemene regels en voorwaarden van de website.  

 ▷ Ga er van uit dat niemand is wie hij zegt dat hij is.  

 ▷ Wees voorzichtig met het klikken op verdachte links en bijlagen, 
deze kunnen besmette software bevatten die kan dienen om je 
computer te hacken.  

 ▷ Onbekende afzender = VERWIJDEREN.   

Toch slachtoffer?

 ▷ Er bestaan verschillende open bronnen die oplossingen bieden.  

 ▷ Raadpleeg de helpdesk van de site (bv. www.facebook.com/hacked, 
help.yahoo.com, support.microsoft.com, support.google.com).  

 ▷ Koppel het gehackte systeem los van het internet.  

 ▷ Verander je paswoorden zo snel mogelijk indien dit nog kan. 

Probleem: Je bankkaart gegevens werden gekopieerd en misbruikt. 

Preventief

 ▷ Controleer regelmatig je bankuittreksels op verrichtingen die je niet 
zelf verricht hebt.  

 ▷ Let op voor verdachte voorwerpen rond geldautomaten.  

Toch slachtoffer?

 ▷ Bel CARD STOP: 070 344 344.  

 ▷ Neem contact op met de bank in kwestie en je eigen bank.  

 ▷ Probeer een terugbetaling te bekomen.  

 ▷ Betwist de geldtransactie via www.mijnkaart.be 

Probleem: De pincode van je bankkaart werd achterhaald en je bankkaart 
werd misbruikt.

Preventief

 ▷ Controleer regelmatig je bankuittreksels. 

 ▷ Bewaar je geheime code nooit bij je betaalkaarten. 

 ▷ Een bank zal nooit telefonisch of via e-mail vragen om persoonlijke 
gegevens of codes. 

 ▷ Bij twijfel contacteer je lokaal bankkantoor via een vertrouwd kanaal. 

Toch slachtoffer?

 ▷ Dien klacht in bij de FOD Economie.  

 ▷ Bel CARD STOP: 070 344 344.  

 ▷ Neem contact op met je bank en bezorg je proces-verbaal van 
aangifte.  

 ▷ Betwist de geldtransactie via www.mijnkaart.be

LASTER EN EERROOF OP INTERNET
Probleem: Er werd je kwaadwillig iets publiekelijk verweten.  

Preventief 

 ▷ Beschuldig niemand onterecht.  

 ▷ Wees voorzichtig met wat je verkondigt op het internet.  

Toch slachtoffer?

 ▷ Stel het elektronisch bewijsmateriaal veilig voor je de computer 
reset (naam Facebookaccount, ID, e-mailheader, printscreen, 
schakel eventueel een deurwaarder in).  

 ▷ Verzamel zoveel mogelijk intacte informatie die naar de eventuele 
dader kan leiden en maak deze over aan onze diensten.  

Je huisnummer kan je leven redden! 
Duidelijk leesbare huisnummers zorgen ervoor 
dat hulpdiensten geen kostbare tijd verliezen bij 
een interventie. 
De lokale politie start binnenkort een sensibili-
seringsactie. Bewoners van woningen zonder 
duidelijk zichtbaar of correct aangebracht 
huisnummer, worden aangemaand om dit in 
orde te brengen.  
Opgelet! Vanaf half juli zal er overgegaan 
worden tot het opstellen van een GAS-boete. 
Alle inwoners van Maarkedal ontvingen in 
december 2020 een reflecterend huisnummer.
Je kan dit reflecterend of een ander duidelijk 
leesbaar en zichtbaar huisnummer bevestigen.  

SABOTAGE EN VIRUSBESMETTING 

CYBERSTALKING 

SEXTORTION EN SEXTORTION SCAM 

VALS PROFIEL EN VALSE NAAMDRACHT 
Probleem: Je werd herhaaldelijk via elektronische weg bedreigd, beledigd 
of lastiggevallen.

Preventief

 ▷ Geef nooit persoonlijke informatie (bv. woonplaats en telefoon- 
nummer) door aan onbekenden.  

 ▷ Ga geen anonieme discussies aan. 

 ▷ Scherm je e-mailadres af voor onbekenden.  

Toch slachtoffer?

 ▷ Bewaar het bewijsmateriaal dat de stalker kan identificeren (naam 
Facebookaccount, ID, mailheader, printscreen, schakel eventueel 
een deurwaarder in). 

 ▷ Maak de stalker duidelijk dat de stalking ongewenst is en dat hij de 
stalking onmiddellijk dient te stoppen.  

 ▷ Contacteer je telecom- of internetoperator en meld de feiten.  

 ▷ Schrijf je uit van de mailinglijst, website, groep … waar de stalking 
plaatsvindt.  

 ▷ Verander je e-mailadres of gsm-nummer. 

Probleem: Je kreeg een melding van een virus op je computer. Je compu-
ter werd geblokkeerd en je hebt geen toegang meer tot je bestanden.

Preventief

 ▷ Verschillende open bronnen analyseren je bestanden op virussen 
(bv. www.virustotal.com). 

 ▷ Maak regelmatig een back-up van je gegevens.  

 ▷ Zorg voor een goed paswoord (tips: www.safeonweb.be).  

 ▷ Zorg voor een goed antivirusprogramma, firewall en anti-spyware 
(bv. www.mcafee.com, www.norton.com).

Toch slachtoffer?

 ▷ Koppel het besmette systeem los van het internet.  

 ▷ Contacteer een gespecialiseerde computerzaak voor hulp.  

 ▷ Er bestaan verschillende open bronnen om zelf virussen te verwijderen 
(bv. www.virusalert.nl).

Probleem: Je werd overtuigd intieme beelden van jezelf door te sturen of 
je hebt een e-mail ontvangen van een persoon die beweert intieme beelden 
van jou te hebben. Je werd afgeperst om geld te betalen om de  
verspreiding van de beelden te voorkomen.  

Preventief

 ▷ Ga niet in op vriendschapsverzoeken van personen die je niet kent. 

 ▷ Geef duidelijk je grenzen aan en ga niet in op bedreigingen. 

 ▷ Verstuur geen intieme beelden. 

Toch slachtoffer?

 ▷ Ga niet in op de vraag om geld te betalen en beantwoord de e-mail 
niet.  

 ▷ Bewaar zoveel mogelijk bewijsmateriaal (e-mail, printscreen …) 

 ▷ Markeer het bericht als ongewenst of spam. 

 ▷ Blokkeer de afzender.

Probleem: Een vals profiel werd aangemaakt met jouw identiteitsgegevens 
en afbeeldingen.

Preventief 

 ▷ Zorg voor een goed paswoord (tips op www.cert.be).  

 ▷ Stel je persoonlijke gegevens zo min mogelijk ter beschikking op 
internet ensociale media.  

 ▷ Versnipper persoonlijke documenten voor je ze weggooit.  

 ▷ Geef identiteitsdocumenten nooit zomaar aan onbekenden.   

Toch slachtoffer?

 ▷ Neem contact op met de beheerder van de website en maak duidelijk 
dat een nepprofiel van je te vinden is. De beheerder zal verder zelf de 
nodige stappen ondernemen.  

 ▷ Stel het elektronisch bewijsmateriaal veilig en verzamel zoveel 
mogelijk intacte informatie of sporen. 

Ben je slachtoffer geworden van één van deze vormen van 
cybercrime? Neem telefonisch contact op met de lokale politie of 
maak een afspraak via de website.   

POLITIE

www.politie.be/5426/contact/online-aangiften 
055 42 60 00
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Danslab 
Wil je graag dansen als een echte 
ballerina? Of ben je gek op hippe 
‘dance moves’? Wil je kennis-
maken met hedendaagse 
dansvormen? In deze opleiding 
bieden we je een stevige 
danstechnische basis aan. In de 
lessen in Maarkedal maak je ook 
kennis met een vleugje acrobatie 
en ritmische gymnastiek. Je 
oefent, naast de elementaire 
danstechniek, ook bewegings- 
coördinatie met hoepel en lint. 

We combineren alles met de 
sierlijkheid van de dans. 

Klinkt dit iets voor jou? Welkom 
in danslab! We maken samen de 
mooiste choreografieën met een 
extra dimensie. 

Iedereen Welkom in de Kunstacademie 
Vlaamse Ardennen - Maarkedal!
Droom je ervan een instrument te 
bespelen? Zit er een zanger in jou? 
Heb je altijd al graag op een 
podium gestaan, ben je een 
geboren verteller of ben je net heel 
bedeesd? 

Hou je ervan te schilderen, 
tekenen, knippen, plakken of 
3D-werkjes te maken? 

Of … ben je wel te vinden voor 
dans met wat acrobatie en  
gymnastiek? Dan is onze Kunst-
academie ‘the place to be’! 
Iedereen vanaf 6 jaar is welkom! 
Met heel veel plezier geven onze 
docenten jullie hun passie door 
zodat jij je creatief kan ontplooien. 

We verhuizen binnenkort naar de 
gloednieuwe gebouwen in de 
Maalzaakstraat, maar starten het 

nieuwe schooljaar wellicht wel 
nog op de oude stek. 

De inschrijvingen voor nieuwe 
leerlingen startten op 1 juni 2021.
Inschrijvingen kunnen online of 
via het secretariaat in Ronse na 
reservatie. 
Woensdag 16 juni 2021 tussen  
14 en 19 uur is er een inschrijf- 
moment in het Administratief 
Centrum in Etikhove, mocht het 
niet lukken met de online- 
inschrijvingen. Hiervoor is het 
vooraf maken van een afspraak 
nodig. Dit kan via de website. 

www.kunstacademievlaamseardennen.be
www.facebook.com/Kunstacademievlaamseardennen
www.instagram.com/kunstacademievlaamseardennen/
www.youtube.com/user/academieronse/videos
kunstacademie@ronse.be, 055 23 28 85

 ▷ Vanaf 8 jaar
 ▷ 2 x 1 uur gedurende 4 Jaar
 ▷ 2de graad

Bothuyne Jens en De Wolf Charlotte

Mabilde Bert en Van Nguyêt Thai

Vercruysse Jonas en Meersschaert Limke

de Regge Sean en De Bosscher Sofie

Van Merhaeghe Tim en Vanlerberghe Naomi

 Huwelijken

Emma Stefanie Georgette Ginette Nora Marie Pype,     

 dochter van Pedro Pype en Iris Langen

Marthe Hilde Andrea Nette Bothuyne, dochter van  

 Jens Bothuyne en Charlotte De Wolf

Geboorten

Aelvoet Leona Paula

Brouwers Yvonne Helena Victorina

Capiau Gerard Theophile Marc

Cavenaile Edouard Joseph Henri

De Brauwere Marcel Sylbain Leo

De Bus Paula Lea Maria

De Smaele Roger Theophiel

De Smet Francine Maria Julia Josepha

De Wael Marie Jeanne Angélique Augusta Francine

Deweer Georges Julien

D’Hondt Dion Odo

Erregat Denise Marie Octavie

Grijpdonck Roger André Henri

Herreman Hilde Agnès Léon

Mannens Denise Maria

Pieters Etienne Isidore Henri Syphreda

Pot Albert Gustaaf Jean

Spileers Rolland Romain

Stockman Denis Remi Regard

Thienpont Marie Louise Martha

Van De Wielle Nicole Maria Hortense

Van Gestel Gerarda Maria Odila

Vanneste Ellen Heleen Michèle

Vansmevoorde Marie Louise Simonne Gabrielle

Willen Guy Octaaf Marie

 Overlijdens

Jolien Vanhoecke, administratief 
medewerker Interne Zaken  

Nieuw in dienst 

Met pensioen

Daisy en Raymonde van de strijkwinkel 
gaan beiden deze zomer met 
pensioen! Zij hebben van de strijkwin-
kel een aangename werkplek en 
bloeiende zaak gemaakt. De collega’s 
en vele klanten zullen hen missen.  We 
willen hen bedanken voor hun 
jarenlange inzet en toewijding en 
wensen hen een aangenaam pensioen. 

MENSEN VAN BIJ ONS

Versterking voor de Technische  
Uitvoeringsdienst: Steven Teirlinck
en Kurt Verpoest
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Boerenpraatje

Aardappelen 
Gemiddeld eten we elk jaar 81 kg aardappelen 
per persoon. Naast rijst, tarwe en maïs het 
belangrijkste voedselgewas ter wereld. In 2020 
werd in Vlaanderen 54 230 ha aardappelen 
verbouwd, met een opbrengst van rond de 45 
ton per hectare. Ook in onze Vlaamse Ardennen 
is de grond uitermate geschikt voor de aardap-
pelteelt. Onze landbouwers zorgen er dagelijks 
mee voor om deze cijfers in stand te houden.

Geschiedenis
In de 16de eeuw werd de eerste aardappelplant 
meegenomen uit het Andesgebergte door de 
Spaanse ontdekkingsreizigers. De Inca’s  
verbouwden ze al honderden jaren. Monniken 
waren verantwoordelijk voor de verspreiding uit 
Spanje naar heel Europa, waar ze tegen de 18de 
eeuw één van de meest verbouwde teelten 
werd.

Werkwijze
Na de grondbewerking worden de pootaardap-
pelen (of ‘planters’) in de grond gestopt op 
balken. Deze zorgen voor een goede afwatering 
en voor de bedekking van de wortels, zodat de 
knollen zich kunnen ontwikkelen zonder groen 
te worden. De teelt duurt ongeveer 5 maanden. 
(mei tot oktober voor de late teelt). 

Belgische frieten
Frieten zijn wel degelijk Belgisch. In de 17de 
eeuw werden door de inwoners van Namen, 
Andenne en Dinant kleine gefrituurde visjes 
gegeten. Wanneer het water bevroor en het te 
gevaarlijk werd om te vissen, sneed men 

aardappelen in de vorm van visjes om te 
frituren. De friet was geboren. De benaming 
French fries komt gewoon van het oude werk-
woord ‘to french’, wat snijden betekent. 

Twee types
Vastkokende aardappelen: fijne structuur en ze 
behouden perfect hun vorm na het koken. Ze 
zijn uitermate geschikt om te koken en te 
bakken. Bekendste soorten zijn Nicola en 
Charlotte. 
Bloemige aardappelen: vallen tijdens het koken 
makkelijker uit elkaar. Ze zijn geschikt voor de 
bereidingen van puree, frietjes en soep. Hoe 
meer zetmeel de aardappel bevat, hoe  
bloemiger deze is. Bekendste soort is Bintje. 
Test: Doe 100 gram zout in 1 liter water. Een 
bloemige aardappel zinkt en een vaste blijft  
drijven.

Maarkedalse patatjes
Koop lokaal (want dat is echt niet moeilijk) 
zodat onze Maarkedalse boeren het zout op hun 
patatten blijven verdienen! En laat ze smaken! 

Bijna boven op de Eikenberg is er 
links de Fremisstraat. Wat kan in 
godsnaam de betekenis er van 
zijn? De straat (gehucht) verwijst 
naar de vroegere heerlijkheid 
Lefremis uit de 18de eeuw en 
vroeger. Vele jaren voor onze 
jaartelling deed het Keltisch, het 
Latijn en het Germaans zijn intrede in onze streken. 
Na een tijdspanne van amper drie eeuwen wordt het 
Keltisch bij ons nagenoeg volledig vervangen door 
het Latijn en nog later door het Germaans. Onze 

oudste plaatsnamen zijn in het 
Latijn en later in het Germaans. 
Maalzake, Annoven, Bossenare 
hebben hun oorsprong in het 
Latijn. Een aller vroegste spoor van 
de Germaanse kolonisatie vinden 
we in de plaatsnaam ‘Tissenaken’ 
in Nukerke. In Maarke vinden wij 

een door secundaire Romaanse kolonisatie ontstane 
enclave die dateert van de Karolingische tijd of kort 
daarna (750-900): Fremees, Liedfremees ‘de mansus, 
de hoeve van Liedfried’.

Het verhaal achter de straatnaam

FREMISSTRAAT

De derde graad van GBS De Kleine Reus ging eindelijk 
nog eens op uitstap. Gewapend met kompas en kaart, 
trokken de leerlingen in hun klasbubbel naar het Kluisbos 
voor een heuse oriëntatieloop.  

De afdeling Maarke-Kerkem van De Kleine Reus 
neemt deel aan het grootschalige burgeronder-
zoek naar droogte en hitte: ‘Curieuzeneuzen in 
de tuin’. Een bodemsensor zal 6 maanden lang 
de temperatuur en vochtigheid van de schooltuin 
meten. Tegelijk denken leerlingen en leer- 
krachten na over het klimaatvriendelijker maken 
van de tuin.   

Airkesmachine

Tijdens de maanden maart en april zorgde de Airkesmachine 

voor blije gezichten met zijn persoonlijke dorpelserenades. Hij 

ging langs bij de woonzorgcentra, scholen en inwoners. Een hart 

onder de riem in tijden van eenzaamheid door corona!

TERUGBLIKIN MAARKEDAL

De moestuinbakken in de tuin van De Kleine 
Reus in Maarke-Kerkem werden met de 
kinderen gevuld met erwtjes, pluksla , 
koriander, klaproos enz.: bloemen, groenten 
en insecten blijken goede samenwerkers te 
zijn om tot een mooie oogst te komen. 

In het weekend van 24 en 25 april vierden we Erfgoeddag met thema ‘de nacht’. Je kon een maand lang een luisterwandeling wandelen in Etikhove. De volksverhalen werden ingesproken, gezongen en gemusiceerd door de Maarkedalse afdeling van de kunstacademie Vlaamse Ardennen. De muzikale luisterverhalen kan je nog steeds beluisteren via  het project Binnenste/Buiten op  www.kunstacademievlaamseardennen.be.

Groene vingers in het eerste leerjaar in De 

Kleine Reus Nukerke
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Wil je zelf of met je vereniging 
een optreden, concert of 
voordracht organiseren in het 
Marca? Dat kan!  
www.maarkedal.be/vrije-tijd/het-marca

JUNI

 01  Wandelzoektochten Vlaamse Ardennen  
 – zoektocht 2 

Tot 1 november

www.wandelzoektochtenvlaamseardennen.com
wandelzoektochten.vlaamse.ardennen@telenet.be 

 25  Het sprookje van de laatste gedachte 
Culturele wandelbeleving in de Vlaamse Ardennen
Door Elien Hanselaer en Frank Dierens i.s.m. de 
dienst Vrije Tijd Maarkedal en CC De Ververij Ronse  
Vrijdag 25 en zaterdag 26 juni, vrijdag 2 en 
zaterdag 3 juli telkens van 18 tot 20 uur, zondag 
27 juni en zondag 4 juli telkens van 16 tot 18 uur

www.ccdeververij.be
info@ccdeververij.be, 055 23 28 01

 25  Kom bloed geven 

 28  Vrijdag 25 juni en maandag 28 juni van 17  
 tot 20 uur 

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

 26  Vlaamse Ardennentocht 
Zaterdag 26 juni van 9 tot 17 uur

opstapdoornukerke@gmail.com, 0499 25 55 54 

 27  Op stap met de gids: Gezinsvriendelijke  
 verhalenwandeling Muziekbos

Zondag 27 juni om 14 uur

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

 27  Sint-Eligiusruiterommegang  
 Maarke-Kerkem

Zondag 27 juni om 14 uur

Dorp Maarke

JULI

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

www.maarkedal.be/schatten-van-vlieg
vrijetijd@maarkedal.be, 055 33 46 52 

 05  Speelpleinwerking Maarkedal 
5-9, 12-16 juli
2-6, 9-13, 16-20 augustus

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

 05  Ballie’s kampen 
 Door Little Ball Village

 5-9, 12-16 juli,  
 16-20, 23-27 augustus

www.littleballvillage.be
info@littleballvillage.be, 0472 24 10 18

 05  The Junior Academy – Summer Camps  
 Door Louise Marie Manor & Gardens

 5-9 juli, 23-27 augustus 

www.louisemariemanor.com/junior-academy
info@louisemariemanor.be 

 09  Zomerbar KLJ Etikhove 
 Vrijdag 9 juli om 19 uur, zaterdag 10 juli en  
 zondag 11 juli, telkens om 15 uur

www.facebook.com/klj.etikhove, www.kljetikhove.com

 11  11 juliviering 
 Zondag 11 juli 

 www.maarkedal.be/11-juli

 11  Sint-Donatusruiterommegang Etikhove 
 Zondag 11 juli om 14.30 uur 

 Dorp Etikhove

 18  Sint-Michielsruiterommegang Nukerke 
 Zondag 18 juli om 14.30 uur

 Dorp Nukerke 

 21  Wielerwedstrijd Dames Elite en  
 Dames Jeugd 
 Door Wielerclub Sport en Vermaak

 Woensdag 21 juli van 14 tot 18.30 uur 

Dorp Maarke
roger.verstichelen@skynet.be

 21  Circus Pepino
 Woensdag 21 juli om 14 uur, zaterdag 24 juli  
 om 16 uur en zondag 25 juli om 14 uur 

Dorpsplein Louise-Marie
circuspepino@hotmail.com, 0479 13 19 08

AUGUSTUS

 08  Wielerwedstrijd Aspiranten 
Door Wielerclub Sport en Vermaak
Zondag 8 augustus van 13.15 tot 18 uur 

Dorp Maarke
roger.verstichelen@skynet.be 

 16  Fietskamp ‘Vive le vélo’ 
 16-20 augustus 

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

SEPTEMBER

 25  Sint-Rochusruiterommegang Schorisse 
Zondag 12 september om 14.30 uur

Dorp Schorisse

 25  Wielerwedstrijd Nieuwelingen 
Door Wielerclub Sport en Vermaak
Zaterdag 25 september van 15 tot 17.30 uur

Dorp Maarke 
roger.verstichelen@skynet.be 

   

 30  Adam & Eva 
 Donderdag 30 september tot    
 en met zondag 3 oktober

GC het Marca 
www.adamenevadefilm.be 
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#maarkedalmoetjebeleven

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

SOCIALE MEDIA

@tineternest

@kinablejenn

@vande_putte_frederick

@liessemalfait

@nele_devos_

@mountainbikevanvlaanderen

@chickens_from_belgium @lieke.shots

@huys_schoorisse

ADMINISTRATIEF CENTRUM

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

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

Gesloten op woensdag 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 tot en met 31 juli.

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 

Gesloten op woensdag 21 juli.

RECYCLAGEPARK

Stationsberg

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

 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 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 op zaterdag 10 juli en woensdag 21 juli.

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 Wijnand 
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 17 tot en met 31 juli.

NUTTIGE INFO

35Nieuws uit Maarkedal ◁34 ▷ Nieuws uit Maarkedal 



Wie herinnert zich…
Op de laatste pagina van dit magazine duiken we telkens in
het imposante fotoarchief van onze heemkundige kring
Businarias. Dit keer gingen we op zoek naar oude foto’s van 
het Bosgat.  

Met dank aan www.businarias.be

Blackamoor, een café aan het Bosgat dat vooral in 
de jaren ‘70 beroemd en berucht was. 

Een vliegtuid op een veld bij Bos ter Rijst in 1944. 


