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Hommage aan Tom Boonen

Baloise Belgium Tour weer in Maarkedal 

Feestelijke opening De Maalzaak 



Wist je dat?
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... je aan de ingang van De Maalzaak 
en het Administratief Centrum nu ook 
een AED-toestel kan vinden? 
Een Automatische Externe Defibrillator (AED) is van levensbelang als 
hulpmiddel bij reanimatie. Het toestel geeft mondelinge instructies hoe 
het te gebruiken en is voor iedereen toegankelijk.

... er meer dan 1800 bomen geplant 
zijn in ons geboortebos?

... je vanaf nu sportlessen in  
De Maalzaak kan volgen? 
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Daar is de lente, daar is de zon. Bijna, maar ik denk dat ze weldra  
 zal komen ... Exact een halve eeuw geleden, in 1972, bracht de 
onvolprezen Jan De Wilde z’n vrolijk lentelied uit. Het is alsof de 

eerste zin uit zijn lied geschreven is voor het voorjaar van 2022. Na een 
donkere winter en lastige jaren voelen we dat er nu eindelijk licht is aan 
het einde van de tunnel. En toch vinden we ook in de tekst van Jan De 
Wilde de terughoudendheid die ons als Vlaming zo typeert: 'Bijna, maar ik 
denk ...' Niet enkel een mogelijke terugkeer van het virus, maar ook de 
inval van de Russen in Oekraïne baart ons zorgen. Het brengt oorlog voor 
het eerst in heel wat decennia terug heel dichtbij.  
 
Ondanks de donkere wolken boven Oost-Europa beweegt er weer meer in 
Maarkedal en durven we weer plannen maken om buiten te komen, ook 
met het gemeentebestuur. Zoals steeds in het voorjaar zijn we de komende 
weken en maanden in de ban van de koers, met als apotheose de 
aankomst van de eerste rit van de Baloise Belgium Tour in Louise-Marie op 
15 juni, waar we hopelijk een groot volksfeest kunnen organiseren. 
Daarenboven maken we dit voorjaar ook de plannen concreet om een 
standbeeld te plaatsen op de flanken van de Taaienberg ter ere van één van 
de grootste flandriens aller tijden, Tom Boonen.  

 
Voor mensen die koers maar niks vinden, geen 
nood. Bezoek tijdens een prachtige 
lentewandeling in onze gemeente zeker eens ons 
nieuw geboortebos in Schorisse, een nieuw stukje 
natuur waar iedereen welkom 
is. Of passeer eens langs de 
Maalzaak, waar we nieuwe 

infrastructuur bieden aan onze sport-, jeugd- en 
cultuurverenigingen. Misschien krijg je na al die tijd in 
uw kot wel zin om deel te nemen aan hun activiteiten in 
één van de vele, mooie zalen. 
 
Als burgemeester hoop ik u eindelijk nog eens tegen te 
komen op één van deze bovenstaande plekken of 
evenementen. Niet alleen om de drempel tussen 
bestuur en burger in onze gezellige gemeente laag te 
houden, maar ook om opnieuw na een toevallige 
ontmoeting samen een pint te pakken en iets langer te 
blijven hangen dan gepland. Want dat zijn toch de 
mooiste dagen, niet?

Met enthousiaste groeten,
Joris Nachtergaele //  Burgemeester

Een vrolijk lentelied

 Als burgemeester 
hoop ik u eindelijk 
nog eens tegen te 
komen

VOORWOORD
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BURGERZAKEN

Het internationale Belgisch paspoort zit in een nieuw 
jasje. Zowel het design als de beveiliging kregen een 
stevige upgrade. 

Met de gewone Belgische identiteitskaart kan je 
reizen naar zo’n 50 landen en dat zijn niet alleen 
Europese landen. Zo ben je met je identiteitskaart ook 
welkom in Turkije en Egypte. Wie naar een land wil 
reizen dat de Belgische identiteitskaart niet erkent, 
heeft een internationaal Belgisch paspoort nodig. Dat 
paspoort is nu vernieuwd.

Wat iedereen zal opvallen, is het nieuwe design. Het is 
nog steeds een bordeauxrood boekje, maar de oude 
foto’s van gebouwen hebben plaatsgemaakt voor 16 
Belgische striphelden. De blikvanger is de bekende 
raket uit het Kuifje-album 'Mannen op de maan'. De 
raket prijkt op de eerste pagina van het paspoort.

Er zijn ook afbeeldingen van de reeksen Natasja, 
Marsupilami, Suske en Wiske, Bollie en Billie, Kari 
Lente, Blake & Mortimer, De Kiekeboes, Lucky Luke, 
De Smurfen, Robbedoes en Kwabbernoot, Jommeke, 
Largo Winch en Nero. Sommige afbeeldingen zijn 
alleen te zien onder een UV-lamp.

Het paspoort is ook wat dikker geworden. De data-  
pagina is gemaakt van polycarbonaat, hetzelfde 
plastic als de identiteitskaart. Daarbij valt het 
transparante decodeerblad weg omdat de 
decodeerfilter in de datapagina geïntegreerd werd. Er 
komt ook een derde foto, in lasergravure. In totaal zijn 
er 48 veiligheids elementen in de nieuwe versie 
verwerkt.

De kostprijs voor een reispas blijft dezelfde: 35 euro 
voor een minderjarige en 75 euro voor een meerder- 
jarige. Voor een spoedprocedure (levering de dag na 
aanvraag bij aanvraag voor 15 uur) betaal je 250 euro.

Het vernieuwde en veiligere Belgisch paspoort

 Dienst Burgerzaken, www.maarkedal.be/afspraken, 055 33 46 46

E-loket burgerzaken
Wist je dat je veel overheidsdocumenten zelf online in orde kan 
brengen of opvragen? Denk maar aan een aangifte van adres- 
wijziging of een attest opvragen van je nationaliteit, woonst, 
wettelijke samenwoning …

Via www.maarkedal.be/e-loket/e-loket-burgerzaken vind je 
alle mogelijke toepassingen terug die je online kan regelen.  
Hulp nodig? Dan kan je natuurlijk ook nog altijd terecht bij 
onze dienst Burgerzaken, enkel op afspraak.



5Nieuws uit Maarkedal ◁

LEVEN EN WELZIJN

De kaart zorgt ervoor dat 
personen met een niet-    
zichtbare handicap hun 
beperking makkelijker kunnen 
aantonen.

De EDC is ook bedoeld als 
hulpmiddel voor nood-          
situaties. Hulpverleners 
kunnen de kaart herkennen en 
rekening houden met iemands 
beperking. Tegen 2023 zal de 
kaart kunnen gebruikt worden 
in alle Europese lidstaten.

WAT?
De European Disability Card (EDC) bevordert de 
toegang tot cultuur, sport en vrijetijdsactiviteiten 
voor personen met een handicap.

Met deze gratis kaart kan je bij deelnemende 
partners genieten van volgende voordelen:

 ▷ gratis toegang of verlaagd toegangstarief
 ▷ gratis audio- of videogids
 ▷ aangepaste brochures
 ▷ aangepaste rondleidingen
 ▷ vlottere toegang tot attracties
 ▷ voorbehouden plaatsen
 ▷ toegang voor een begeleider
 ▷ …

VOOR WIE?
Iedereen die erkend is door of hulp krijgt van een instelling die belast 
is met het integratiebeleid voor personen met een handicap.
 
HOE AANVRAGEN?
Je kan de European Disability Card aanvragen bij één van de vijf 
Belgische instellingen die belast zijn met het integratiebeleid voor 
personen met een handicap. Voor meer info over de aanvraag - 
proce dure kan je surfen naar www.eudisabilitycard.be.

European Disability Card

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

VRIJWILLIGERS GEZOCHT
Help jij mee om Maarkedal nog aangenamer te maken?

Als helpende hand bij ons nieuw 
project met speelgoed en  
tweedehandskleren voor kinderen.

Als luisterend oor voor 
de Sensoor Luisterlijn.

Als chauffeur voor onze  
mindermobielencentrale.
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OMGEVING

Meer dan 1800 bomen in het splinternieuwe geboortebos
Op 12 februari vond de eerste plantdag plaats van het geboortebos aan de Steenbeek. 
De Maarkedalse jeugdbewegingen Chiro Schorisse, KLJ Maarke-Kerkem, KLJ Nukerke en 
KLJ Etikhove kwamen in de voormiddag met 60 personen langs om het grootste deel van 
de bomen te planten.

Welkom aan de jongste Maarkedallers
In de namiddag werden alle ouders van kinderen geboren in 
2021 uitgenodigd. Grootouders waren eveneens welkom. Zij 
hebben samen ongeveer 250 bomen geplant. Om deze geboortes 
nog extra in de kijker te plaatsen, werd er een geboorte-         
monument geplaatst met de namen van deze kinderen op. Voor 
dit geboortemonument werd er samengewerkt met lokale 
ondernemers Peter Vosters van Boomhelden en Jonas Van 
Welden van Ohmr. Het geboortemonument staat in een open 
plek met zicht op de Steenbeekvallei. 

Een blik op de toekomst
In afwachting van het groeien van de vele geplante 
bomen, bezorgde Natuur en Bos Oost-Vlaanderen een blik 
op de toekomst. Deze visualisatie toont hoe het bos door 
de jaren heen zal groeien. Het pad is reeds aanwezig, de 
vijver wordt deze zomer aangelegd. 
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Een BOOST voor bos
Droom je van een eigen bos? Dan is BOOST misschien iets voor jou. BOOST is het bebossingsfonds van de 
Oost-Vlaamse Bosgroepen dat samen met de Provincie voor meer bos wil zorgen. Ze doen dit door 
particulieren met bosplannen een financiële duw in de rug te geven. Dien je aanvraag in voor 30 april 2022 
en maak kans op 25.000 euro steun per hectare. 

Van pril idee tot nazorg
Je kan bovendien rekenen op hulp van De Bosgroepen bij het 
voorbereiden van jouw aanvraag.

De Bosgroepen ondersteunen particulieren bij alles wat komt 
kijken bij het hebben of aanleggen van een bos en helpen zo 
jouw bosdroom realiseren van A tot Z. 

Het proces start met een grondig advies waarbij wordt 
nagegaan of je locatie potentie heeft. Vervolgens helpen zij 
jou met het aanvragen van vergunningen en subsidies, de 
opmaak van een plantplan met geschikte boomsoorten … 

Ook na de aanplant kunnen boseigenaars bij De Bosgroepen 
terecht met vragen over hun bos.

Ook zonder zelf een bos aan te planten kan je mee zorgen 
voor extra bos via een gift aan BOOST. Voor iedere 2,5 euro 
plant BOOST 1 m² klimaatrobuust bos in Oost-Vlaanderen.

 www.boostvoorbos.be en www.bosgroepen.be



8 ▷ Nieuws uit Maarkedal 

RUBRIEKOMGEVING

Wist je dat de Vlaamse Regering onze leefomgeving 
tegen 2040 asbestveilig wil maken? Om deze ambitie 
kracht bij te zetten, biedt afvalintercommunale IVLA 
sinds 1 maart 2022 een eerste afroep voor 
asbestinzameling aan huis gratis aan voor inwoners 
van Maarkedal. De eerste ophalingen worden midden 
maart voorzien. Het project zal een jaar lopen, maar 
kan na een tussentijdse evaluatie verlengd worden.

Asbestinzameling aan huis

Grote lenteschoonmaak

Hoe aanvragen?

 ▷ Bel de IVLA-infolijn op het gratis nummer  
0800 90 270 om een asbestplatenzak of 
kuubzak en asbestpreventiekits te bestellen. 
De eerste afroep is gratis. Vanaf een tweede 
afroep betaal je 30 euro per afroep. Bij een 
afroep ontvang je standaard 1 zak en 2 
preventiekits. 

 ▷ Wens je extra zakken of preventiekits? Dan 
betaal je 30 euro per bijkomende zak en 10 
euro per extra preventiekit, ook bij een eerste 
afroep.

 ▷ De platenzak of kuubzak en preventiekits 
worden aan huis geleverd. 

 ▷ De IVLA-infolijn deelt mee wanneer de zak zal 
worden opgehaald. Enkel hecht gebonden 
asbesttoepassingen worden aan huis op- 
gehaald.

 ▷ Is een ophaling niet haalbaar in jouw straat? 
Dan zoeken we een oplossing. De IVLA-infolijn 
koppelt hierover terug naar de aanvrager. 

Hoe aanbieden?

In het pakket zit een folder met instructies om 
asbestcement veilig te kunnen verwijderen. 
Volg deze instructies nauwgezet op en zorg 
ervoor dat de platen- of kuubzak correct gevuld 
en afgesloten klaarligt op de dag van de 
ophaling. Vergeet ook je beschermingskledij 
niet in de zak te gooien.

Een platenzak kan je enkel voor golfplaten 
gebruiken. In een kuubzak kan je ander hecht 
gebonden asbestpuin kwijt, zoals dakleien, 
bloembakken, vloertegels … Gooi geen ander 
afval in de zakken. 
Let op: breek of bewerk het asbesthoudend 
materiaal niet!

Heb je ongebonden asbest? Dan moet je beroep 
doen op een professionele asbestverwijderaar.

Asbestinzameling aan huis: www.ivla.be.   
Asbest veilig verwijderen: www.asbestinfo.be en             
www.alertvoorasbest.be.

Op zaterdag 19 maart is het weer tijd voor de grote 
lenteschoonmaak! Maarkedal neemt deel aan de 
opruimactie van Mooimakers en rekent ook op jou! 

Kom jij ook een handje helpen om onze gemeente 
weer te doen blinken? 

Inschrijven kan tot en met donderdag 17 maart via het online formulier op  
www.maarkedal.be/maarkedal-zwerfvuilvrij of telefonisch via 055 33 46 48.

WIL JE MEEDOEN?
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Hout verhakselen aan huis
Als inwoner van Maarkedal kan je ook dit jaar je snoeihout laten verhakselen. Dit is 
voorzien in de week van maandag 21 tot en met vrijdag 25 maart. Je kan een 
aanvraag indienen via het online aanvraagformulier op de website tot en met  
woensdag 16 maart. Na afspraak komt de Technische Uitvoeringsdienst langs in de 
week van 21 tot en met 25 maart om het hout te verhakselen. Het verhakselen van 
hout kost 10 euro per begonnen kwartier.  

 www.maarkedal.be/e-loket/milieu, omgeving@maarkedal.be, 055 33 46 48

Dienst Omgeving, www.maarkedal.be/dienstverlening/milieu, 055 33 46 48
www.wateronttrekking.be 

Onttrekkingsverbod op water tussen 1 april en 31 oktober

De voorbije jaren waren er in Vlaanderen vaak periodes van langdurige droogte en waterschaarste. Het gevolg 
hiervan is dat veel onbevaarbare waterlopen en grachten op een heel laag debiet of zelfs droog komen te 
staan. Om deze problematiek aan te pakken en de ecologisch kwetsbare waterlopen te beschermen werd in 
juli 2021 een uitvoeringsbesluit op de wet onbevaarbare waterlopen goedgekeurd.

Captatieverbod
In Oost-Vlaanderen 
komt er tussen  
1 april en 31 oktober een         
captatieverbod uit ecologisch 
zeer kwetsbare waterlopen. 
Dit zijn waterlopen met een 
hoge ecologische waarde én 
een klein debiet. Wanneer 
hieruit onttrekkingen 
plaatsvinden, heeft dit meteen 
een grote impact en kan dit 
onherstelbare schade 
toebrengen aan de natuur.                            
Een dergelijk captatieverbod is 
noodzakelijk om de             
ecologische doelstellingen te 
kunnen realiseren. Voor 
zeldzame en zeer kwetsbare 
vissoorten is dit cruciaal. Het 
captatieverbod geldt jaarlijks 
tot opheffing bij besluit van de 
gouverneur.

Meldingsplicht
Wie water wil 
onttrekken uit 
een onbevaarbare waterloop 
of publieke gracht moet dit 
melden aan de waterloop-
beheerder. Een melding kan 
gemaakt worden via het 
e-loket wateronttrekkingen. 
Dit e-loket is er voor alle 
onbevaarbare waterlopen en 
publieke grachten, beheerd 
door de gemeentes, de 
polders en wateringen, de 
provincies en de Vlaamse 
Milieumaatschappij.
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RUBRIEKOMGEVING

Basisbereikbaarheid:
samen maken we de mobiliteitsswitch
Efficiënter, duurzamer en flexibeler openbaar vervoer  
Met de mobiliteitsswitch zet Vlaanderen in op efficiënter, duurzamer en flexibeler openbaar vervoer. De trein, 
tram en bus blijven vaste waarden. Op drukke verbindingen zetten we snellere en frequentere bussen en trams 
in. Op plaatsen waar er minder vraag is naar openbaar vervoer zetten we in op flexvervoer. Je reserveert dan 
vooraf een rit of gebruikt een deelfiets of -wagen om een deel van je traject af te leggen.

 maakt combimobiliteit eenvoudig  
Centraal in de mobiliteitsswitch staat combimobiliteit. Dat wil zeggen dat je verschillende vervoermiddelen 
combineert om je bestemming te bereiken. Denk aan trein, bus, tram, je eigen fiets of deelsystemen zoals een 
deelfiets of -wagen.  
Hoppin, het nieuwe mobiliteitsmerk dat alle openbaarvervoersoplossingen onder één naam bundelt, maakt 
combimobiliteit eenvoudiger. Vlot overstappen doe je op een Hoppinpunt, dit is een knooppunt waar 
verschillende vervoermiddelen samenkomen zoals bus, tram, deelsystemen of flexvervoer (Hoppinbus of 
-taxi). Je route plannen, boeken (en later ook betalen) kan via de app, de website of het callcenter van de 
Hoppincentrale.  

Op naar de mobiliteitsswitch 
In 2022 werken de Vlaamse overheid, De Lijn, de vervoerregio’s en de lokale besturen verder aan de 
realisatie van deze nieuwe mobiliteitsvisie. De Hoppincentrale wordt verder uitgerold, er verschijnen 
Hoppinpunten in het straatbeeld, het nieuwe net van De Lijn wordt op punt gezet en het flexvervoer wordt 
getest in een aantal regio’s. 

Lees meer 
over de nieuwe 

mobiliteitsvisie op mobiliteitsswitch.be 
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Zonnepanelen en thuisbatterij: 
een geldbesparende combinatie?
Je kan er niet meer omheen. De energieprijzen stijgen dagelijks naar ongeziene hoogtes. Een tendens die 
niet direct zal ophouden. Niet alleen de gasprijzen gaan snel de hoogte in maar ook de prijs voor elektriciteit 
is fors gestegen. Daarom kan een investering in zonnepanelen, in combinatie met een thuisbatterij ook voor 
jou interessant zijn.

Zonnepanelen
Door de stijgende elektriciteitsprijzen is het 
nog steeds interessant om te investeren in 
zonnepanelen. Doordat zonnepanelen 
elektriciteit opwekken, kan je deze 
onmiddellijk gebruiken waardoor je minder 
afhankelijk bent van het elektriciteitsnet. 

Subsidies voor zonnepanelen zullen ook in 
2022 niet omlaag gaan. Het is nog steeds 
mogelijk om een premie voor fotovoltaïsche 
zonnepanelen, met een maximaal 
omvormervermogen van 10 kVA, van de 
netbeheerder te ontvangen. Dit omdat jij 
bijdraagt aan het produceren van duurzame 
energie. Hoeveel jouw premie bedraagt, is 
afhankelijk van het vermogen van de 
zonnepanelen. 

Thuisbatterijen
De hoge energieprijzen maken ook de installatie van een 
thuisbatterij interessanter, al betekent dat niet dat zo'n batterij 
voor iedereen een rendabele investering is.

Wie de stroom van zijn zonnepanelen niet (helemaal) 
verbruikt, plaatst die meestal op het elektriciteitsnet. Sinds de 
afschaffing van de terugdraaiende teller is dat niet meer zo 
interessant. Met een thuisbatterij kan je die stroom ook 
opslaan om later die dag te gebruiken, zonder daarvoor het 
elektriciteitsnet aan te spreken. 

De VREG (de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en 
Gasmarkt) heeft beslist om in juli 2022 een capaciteitstarief in 
te voeren voor de kosten voor het gebruik van de elektrische 
netwerken, of je nu zonnepanelen hebt of niet. Kort samen- 
gevat werden de netwerkkosten uitsluitend berekend op basis 
van het aantal verbruikte kWh per gebruiker. Hoe hoger deze 
pieken, hoe hoger de rekening. Bedoeling hiervan is om de 
Vlaamse verbruikers ertoe aan te zetten nieuwe gewoontes 
aan te nemen en hun verbruik meer te spreiden over de dag. 
Door het plaatsen van een thuisbatterij kan je deze pieken 
vermijden en besparen op je factuur.

Een thuisbatterij is een grote investering en is niet voor 
iedereen rendabel. Om de investering toch aan te moedigen, 
voorziet de Vlaamse overheid een premie voor de aanschaf 
ervan. Let op: het premiebedrag is begrensd tot 40% van de 
investeringskosten, inclusief btw, vermeld op de facturen. Als 
er bovendien wordt voorzien in een slimme sturing, is nog een 
extra premie door de netbeheerder mogelijk. 

Wil je een adviserend gesprek met onze energiespecialist? 
Maak je afspraak via  www.maarkedal.be/afspraken. 

Op 25 mei wordt er een infoavond georganiseerd rond 
zonnepanelen en thuisbatterijen. Hou onze website en 
Facebookpagina in de gaten voor meer info.

0 tot 4 
kilowattpiek

4 tot 6 
kilowattpiek

Maximale 
premie

2022
300 euro per 
kilowattpiek

bijkomend  
150 euro per 
kilowattpiek

1.500 euro

2023
150 euro per 
kilowattpiek

bijkomend  
75 euro per 
kilowattpiek

750 euro

2024
75 euro per 
kilowattpiek

bijkomend 
37,50 euro per 

kilowattpiek
375 euro

Woon- en energieloket, woonbeleid@maarkedal.be, 0489 81 23 55
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RUBRIEKMAARKEDAL KOERST 

Wie Maarkedal zegt, zegt … koers! 
De voorbije twee jaar volgden we de koers helaas in ons kot.  
Wel, de koers met publiek is terug en dit laten we niet zomaar passeren!

Laat je creatieve geest de vrije loop en doe mee aan onze Z+ wedstrijd! Ontwerp een 
origineel Z+ element als hommage aan Tom Boonen en wie weet pronkt jouw creatie 
binnenkort bovenaan de Taaienberg. Wil je weten waarom we in Maarkedal van de 
Boonenberg praten? Kijk dan snel op de volgende pagina voor een gesprek met de enige 
echte Tom Boonen. 

Op 15 juni speelt Maarkedal ook weer een belangrijke rol in de Baloise Belgium Tour 
met voor het tweede jaar op rij finish in Louise-Marie. Laten we duimen voor een groot 
volksfeest! Ook voor de jeugd organiseren we weer Dwars door Maarkedal. Voor 
iedereen wat wils dus. 
 
Supporter voor je favoriet en geniet van de koersgekte!

#maarkedaliskoersgek
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Laat ons weten hoe jij de koers beleeft 
 en post een leuke foto op Instagram met  

#maarkedalmoetjebeleven en  
#maarkedaliskoersgek !

WIELERKALENDER
 ▷ vrijdag 25 maart E3 Saxo Bank Classic  (elite) 

 ▷ woensdag 30 maart Dwars door Vlaanderen  

(elite dames en heren)

 ▷ zondag 3 april Ronde van Vlaanderen  

(elite dames en heren, juniores)

 ▷ zaterdag 30 april E3 Saxo Bank Classic 

(juniores) 

 ▷ zaterdag 30 april Leiedal Koerse  

(elite dames)

 ▷ zondag 22 mei Ronde Van Vlaanderen  

(jeugdreeksen)

 ▷ woensdag 15 juni Baloise Belgium Tour
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Wedstrijd Z+
EEN HOMMAGE AAN TOM BOONEN OP ‘ZIJN’ TAAIENBERG

Vier jaar na de opening van de Z+ wandelroute krijgen de unieke zitobjecten een 
vervolg. En deze keer staat de locatie en het kunstwerk helemaal in het teken van 
de koers. Wie koers in Maarkedal zegt, zegt de Taaienberg. En wie de Taaienberg 
zegt, zegt Tom Boonen. Boonen heeft tijdens zijn wielercarrière steeds opnieuw 
iedereen omver geblazen met zijn demarrages op de Taaienberg. Het is dan ook 
een logische volgende stap om het kunstwerk bovenaan de Taaienberg op te 
dragen aan Tom Boonen, de heerser van de Taaienberg. 

Z+ is een project om de beleving van het eindeloze 
landschap zo intens mogelijk te maken door de 
creatie van unieke rustplaatsen die een extra geven 
aan de stop onderweg. De Taaienberg is de             
uitgelezen plaats om een nieuw element toe te 
voegen. De locatie is niet alleen gekend in de 
wielerwereld, het biedt bovendien een spectaculair 
uitzicht. De flanken van de Taaienberg met 
glooiende weides en akkers vormen een betoverend 
landschap.

Voor het project gaan we de samenwerking aan met 
Joost Bourlon van Het Kunstuur. Het Kunstuur stelt 
topwerken tentoon uit de periode 1850 – 1950 en bij 
elk schilderij wordt een verhaal verteld door een 
bekende of minder bekende Vlaming. Zo vertelde 
Tom Boonen in de editie van 2019 de anekdote over 
de Boonenberg bij een schilderij van Valerius De 
Saedeleer waarop de Taaienberg is afgebeeld. 

De selectie van het kunstwerk verloopt via een 
wedstrijd. De jury bestaat uit verschillende kenners 
uit de sector. Uiteraard is Tom Boonen zelf ook een 
jurylid. Daarnaast maakt Carlo Bonte, kunstkenner 
en bekend van het programma 'Stukken van 
mensen' deel uit van de jury. Een volgend jurylid is  
Piet Piron, achterkleinzoon van Valerius De 
Saedeleer. De organiserende partijen Joost Bourlon, 
burgemeester Joris Nachtergaele, schepen van 
Cultuur en Toerisme Isabel Van Quickelberghe en 
deskundige Vrije Tijd Jasmien Geenens kunnen 
uiteraard niet ontbreken bij de samenstelling van de 
jury.  Zij kiezen samen uit alle inzendingen de meest 
geschikte voorstellen. Deze mogen zichzelf komen 
voorstellen in GC het Marca begin juni. Nadien 
wordt er één ontwerp geselecteerd dat wordt 
uitgevoerd en geplaatst door de ontwerper. 

Indienen voor de wedstrijd kan tot en met 30 april 
2022. Het geselecteerde ontwerp wordt gerealiseerd 
tegen januari 2023. 

Alle info over Z+ en deelname aan de wedstrijd kan 
je vinden via www.maarkedal.be/wedstrijd-zplus.

MAARKEDAL KOERST 
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Gesprek met Tom Boonen
Tom Boonen is een fenomeen in de koerswereld. In 2017 hing hij zijn fiets aan de haak en nu vijf jaar later is 
hij nog steeds een wielergod voor heel Vlaanderen. Het ideale moment om een hommage te brengen aan 
hem op zijn ‘Boonenberg’. Wij spraken Tom en werpen een blik op zijn verwachtingen voor het kunstwerk. 

'Die tijd is voorbijgevlogen. Ik kan nu tevreden 
terugkijken, maar mijn wielercarrière is zo snel 
gegaan. Ik ben begonnen als een zeer ambitieus jong 
rennerke en ben altijd even enthousiast gebleven. Ik 
kan dus alleen maar tevreden zijn over de uitkomst 
en met een lach op het gezicht terugkijken', vertelt 
Tom. 

'De Taaienberg was echt het kenmerk van mijn 
carrière', glundert Tom. 'Ik kon die helling zelfs als 
graadmeter gebruiken om mijn conditie te peilen. 
Ging het goed op de Taaienberg dan was ik goed 
bezig, merkte ik dat het tegenviel, dan moest ik een 
tandje bijsteken in de trainingen. Het was ook zeer 
vroeg in mijn carrière dat de Taaienberg al de 
Boonenberg werd genoemd. Niemand had dat 
kunnen voorspellen. Het was bizar wat voor 
proporties dit gegeven aannam. Het leefde echt 
onder de supporters. Niet onlogisch, want 80 tot 90 
procent van de ritten reed ik als eerste de 
Taaienberg op.' 

'Op zich kon het eender welke berg geweest zijn.  
We hebben nooit bewust gekozen om op die berg te 
stunten. Maar de aanloop naar de Taaienberg toe 
maakt hem uniek. Eerst 10 tot 15 km chaos omdat 
iedereen aan de Taaienberg vooraan wilt zitten. Dan 
de straten er net voor: over dat brugje, dan die 
scherpe bocht, snelheid pakken en omhoog 
schieten. En dan vooral als eerste in het gootje naar 
boven. Dat gootje was van levensbelang om als 
eerste weg te zijn. Was je derde of vierde dan werd 
het al vechten om erin te blijven en niet op de 
kasseien te belanden. Dit was de deur naar de finale. 
Het moment om jezelf voor de volle 100% te smijten 
en alle kansen te nemen.'

'De plaats waar het kunstwerk nu zal komen, 
bovenaan de Taaienberg, is de plaats waarop de rust 
weer terugkeerde na de helse strijd op weg naar en 
op de Taaienberg zelf. Net na het gevecht voor een 
plaats in het gootje en de snelle rit naar boven, was 
er een soort herstelmoment. Schade opmeten en 
nagaan wie er mee boven is geraakt. Je wist dat je 
met dat groepje de finale reed. Op dat punt was de 
wedstrijd vaak al beslist. De Taaienberg staat voor 
mij dan ook symbool voor drie dingen. Ten eerste de 
snelheid waarmee de Taaienberg moet opgereden 
worden, ten tweede de explosiviteit van de 
beslissende seconden waarin de winnaars 
vooruitrijden en dan tot slot de rust bovenaan 
wanneer de wedstrijd in principe beslist is. Snelheid, 
explosiviteit en rust: je hebt deze drie aspecten 
nodig om de Taaienberg te omschrijven.'

Over het kunstwerk is Tom zeer benieuwd. 'Ik heb 
geen concreet beeld van hoe het kunstwerk eruit 
moet zien en laat me vooral verrassen door de 
kunstenaars die indienen. Als ik één iets mag eisen, 
is dat het mooi moet zijn. Niet te abstract, je moet 
herkennen dat het over de Taaienberg gaat en de 
factoren die ik aanhaal zijn daar essentieel in voor 
mij. En aangezien ik in de jury zit, is het des te 
interessanter voor de geïnteresseerden om dit 
interview nog eens extra goed door te nemen', 
vertelt Tom met een knipoog. 

 80 tot 90 procent van 
de ritten reed ik als eerste 
de Taaienberg op.
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Opnieuw finish in Louise-Marie op 15 juni
De eerste rit van de Baloise 
Belgium Tour start dit jaar in 
Merelbeke en heeft net zoals vorig 
jaar zijn aankomst in            
Louise-Marie. Na een koers van 
ongeveer 100 km komen de 
renners aan in Maarkedal. Net 
zoals vorig jaar zijn de Ellestraat, 
Berg Ten Houte en de Fortstraat 
belangrijke hellingen. 

Na de spannende rit in 2021 is het 
veelbelovend wat dit in 2022 zal 
geven. Toen bleef de kopgroep met 
acht renners onder controle 
tijdens de lange rit richting de 
Vlaamse Ardennen. Het was 
wachten op de lokale ronde, die 
toen drie keer werd gereden, om 
vuurwerk te zien. Dit jaar wordt de 
lokale ronde viermaal gereden en 
wordt deze uitgebreid. Voor het 
Marca zal er nu rechts gereden 

worden richting Schorisse-dorp en 
daarna opnieuw rechts richting 
Leideveld. Op deze manier worden 
er bredere banen gegarandeerd en 
kunnen de sportdirecteurs renners 
makkelijker inhalen. 

Net zoals vorig jaar wordt er 
verwacht dat de lokale rondes het 
peloton sterk uit elkaar zullen 
trekken. In 2021 was het Remco 
Evenepoel die stevig doortrapte en 
tot twee keer toe demarreerde.  Dit 
manoeuvre zorgde voor een 
kopgroep met Remco Evenepoel, 
Victor Campenaerts, Robbe Ghys 
en Gianni Marchand.               
Victor Campenaerts viel jammer 
genoeg snel af door krampen. 
De drie overgebleven vluchters 
mochten het uitvechten voor de 
ritzege. Ondanks dat Remco 
Evenepoel al de hele tijd de 

kopgroep trok, was het Robbe 
Ghys die in de sprint duidelijk de 
sterkste was.

De aankomst bevindt zich op het 
dorpsplein van Louise-Marie en is 
voorzien rond 17 uur. De Baloise 
Belgium Tour, een Golazo-           
organisatie, wordt live 
uitgezonden op Sporza, RTBF en 
Eurosport.
Alle verkeersmaatregelen en 
praktische informatie wordt 
dichter bij datum gepubliceerd op 
www.maarkedal.be/baloise en 
eveneens verspreid via onze 
socialemediakanalen. 

www.maarkedal.be/baloise 
baloise.belgiumtour@maarkedal.be
055 33 46 52

WIL JIJ DEEL UITMAKEN VAN HET TEAM ACHTER DE KOERS?

Voor de organisatie van de aankomstplaats en rit door Maarkedal hebben we heel wat helpende handen 
nodig. Heb jij zin om mee te helpen als seingever, barmedewerker, steward …? 

Stuur dan een mail naar baloise.belgiumtour@maarkedal.be of bel naar 055 33 46 52. 
Er staat steeds een vrijwilligersvergoeding tegenover een prestatie. 

MAARKEDAL KOERST 
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De koers kan alleen in goede banen geleid worden door de vele 
vrijwilligers die hier mee hun schouders onder zetten. Dit bezorgt 
ons een uniek perspectief, want waarom zet iemand zich in voor de 
organisatie van een koers? En wat komt daar allemaal bij kijken? 
Bart D’Haeze werkt als coördinator voor alle seingevers in Maarke-
dal en neemt ons graag even mee naar de backstage van de koers.

Bart: ‘Mijn taak begint met een 
mail vanuit de organisatie van de 
desbetreffende koers. Daarin 
vermelden ze welke de te bezetten 
posten zijn. Het is mijn taak om 
met de aangemelde vrijwilligers 
deze posten in te vullen. Ik probeer 
daarbij rekening te houden met 
het adres van de seingever om hen 
een zo dicht mogelijke post te      
geven. Achteraf regel ik ook de 
uitbetaling van de vergoedingen 
voor elke seingever.'

‘Ondertussen doe ik dit al enkele 
jaren. Toen er een aantal jaren 
geleden een oproep verscheen dat 
er een coördinator werd gezocht 
voor de signaalgevers, heb ik geen 
moment getwijfeld. Ik wist dat dit 
echt iets voor mij was. Proberen 
deze puzzel compleet te maken, is 
iets waar ik me zeer goed kan in 
vinden. Het contact met de             
signaalgevers vind ik heel 
belangrijk. Ze kunnen altijd hun 
voor- keuren doorgeven en ook 
voor andere vragen kunnen ze mij 
steeds contacteren’, zo vertelt Bart. 

Jaarlijks wordt er een oproep 
geplaatst voor nieuwe seingevers. 
Er zijn heel wat posten die moeten 
bemand worden bij de doortocht 
van een koers in Maarkedal. 
‘We ondervinden in Maarkedal dat 
er weinig nieuwe seingevers bij- 
komen, terwijl het een unieke 
ervaring is om van zeer dichtbij de 
koers te volgen. Geïnteresseerden 
kunnen altijd met mij contact 

opnemen, dan geef ik met veel        
plezier antwoorden op hun vragen. 
Voor mezelf is het eigenlijk niet uit 
interesse voor het wielrennen, wat 
misschien raar klinkt’, vertelt Bart 
met een glimlach. ‘Het is de sfeer 
rond de wedstrijd die me zeer 
boeit. Koers brengt de mensen 
samen. Vaak komen toeschouwers 
een praatje maken met de sein-  
gevers. Dat begint met een vraag 
over wanneer de doortocht wordt 
verwacht, maar kan leiden tot zeer 
aangename gesprekken.’

‘Het leukste moment van de koers 
is om steeds weer een fanatieke 
harde kern van supporters bezig te 
zien. Zij stellen alles in het werk 
om de renners op verschillende 
plaatsen te zien voorbijrazen. 
Waarbij ze zich direct na de          
passage van de kopgroep zo snel 
mogelijk naar hun auto begeven 
om de volgende doortocht mee te 
maken. Het blijft fantastisch om 
die hele gebeurtenis steeds 
opnieuw te beleven’, grinnikt Bart. 

Gesprek met coördinator Bart D’Haeze

De helden van de koers: de seingevers

“Het is de sfeer rond de wedstrijd die me zeer 
boeit, koers brengt de mensen samen.”

Zin om zelf seingever te worden? 
Stuur dan een mail naar seingeversmaarkedal@hotmail.com. 
Bart geeft je graag meer uitleg over wat de taak juist inhoudt.
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Tips voor wielertoeristen

Dwars door Maarkedal
Fietstocht voor 10- tot 14-jarigen

Soms rijden ze individueel, soms met een volledige groep. Met de lente en de voorjaarsklassiekers in het         
vooruitzicht zijn ook de wielertoeristen terug van weggeweest.
Hieronder enkele ‘wist-je-datjes’ voor een veilige wielerbeleving:

De gemeentelijke sportraad organiseert op woensdag 18 mei naar jaarlijkse 
traditie een fietstocht voor alle 10- tot 14-jarigen uit Maarkedal en omstreken. 
Op deze manier kunnen ook zij genieten van hun eigen koers en zich een 
echte wielrenner wanen in het heuvellandschap van Maarkedal. Heb jij ook 
zin om samen met je vrienden een namiddag te fietsen in onze mooie 
gemeente? De sportraad zorgt voor begeleiding, bevoorrading en een 
topbeleving. 

Inschrijven kan vanaf maandag 11 april via
www.maarkedal.be/vrije-tijd/activiteiten-jeugd,  
waar je ook meer info vindt over dit evenement.

MINDER DAN 15 FIETSERS
Verplicht op het fietspad. 
Geen fietspad? Enkel dan mag je op de rijbaan.

GROEP VAN 15 TOT 50 FIETSERS
Mag 2 per 2 op de rijbaan, mooi gegroepeerd.
Volgwagen moet achteraan de groep.
Enkel met wegkapitein voorrang op ander verkeer.

GROEP VAN 51 TOT 150 FIETSERS
2 wegkapiteins verplicht.
2 begeleidende voertuigen verplicht.

DENK AAN  
HET MILIEU
Lege drinkflessen  
en snoeppapier
horen niet thuis  
in de graskant.

HOU JE STEEDS AAN  
DE VERKEERSREGELS
Altijd stoppen aan een  
rood licht en een gesloten 
spoorwegovergang.

WAT IS EEN WEGKAPITEIN?
Een wegkapitein mag op een kruispunt zonder verkeerslichten het verkeer met een C3-bord stilleggen om 
een groep fietsers te laten oversteken. Hij zal er steeds voor kiezen om het verkeer op een veilige manier te 
doen stoppen. Lukt dit niet, dan zal hij ervoor kiezen om de groep te laten stoppen. Om het verkeer stil te 
leggen, moet hij beschikken over een verkeersbordje C3. Daarnaast moet hij een band met de nationale 
driekleur en het woord 'wegkapitein' rond de linker bovenarm dragen.

MAARKEDAL KOERST 
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De Maalzaak
NU VOOR ECHT: FEESTELIJKE OPENING OP 26 MAART

WE BLIKKEN VOORUIT

VRIJE TIJD

Eindelijk mogen we de deuren van De Maalzaak op 26 
maart 2022 openzetten voor het brede publiek. We hopen 
iedereen - jong en oud - te mogen verwelkomen en er een 
echt feest van te kunnen maken. 

Benieuwd naar de mogelijkheden van het gebouw? 
Kom dan zeker eens langs om de verschillende ruimtes te 
bekijken. Met jouw sport-, jeugd- of culturele vereniging 
kan je er heel wat activiteiten organiseren. Het wordt een 
dag gevuld met muziek en  
activiteiten. Er zal een springkasteel staan voor de 
kleinsten. De kunstacademie Vlaamse Ardennen organi-
seert workshops en toonmomenten in hun lokalen. Ook 
speelpleinwerking Maarkedal voorziet entertainment. 

PRAKTISCH
 ▷ Waar? De Maalzaak, Maalzaakstraat 21.
 ▷ Wanneer? Zaterdag 26 maart 2022 tussen 14 en 17 uur.  
 ▷ www.maarkedal.be/opening-maalzaak

Het team van De Maalzaak kijkt nu al vooruit naar volgend werkingsjaar. We hopen heel wat nieuwe 
gebruikers te mogen verwelkomen vanaf juli, en vooral september 2022. 

Aanvragen voor periodiek gebruik zijn mogelijk vanaf 1 mei tot ten laatste 31 mei 2022. Voor occasioneel 
gebruik kan er steeds ingeschreven worden, maar worden de aanvragen voor activiteiten na 1 juli even in 
beraad gehouden tot 15 juni. De dienst Vrije Tijd maakt eerst een kalender op met alle periodieke  
activiteiten voor het komend werkingsjaar en bekijkt dan wat mogelijk is voor de occasionele aanvragen.

www.maarkedal.be/vrije-tijd/de-maalzaak, vrijetijd@maarkedal.be, 055 33 46 52
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Omnisport voor senioren

BBB – ZUMBA - HIIT

Ben je 55 of ouder? Heb je zin in een wekelijks 
uurtje sport, beweging en ontmoeting? Dan is deze 
gevarieerde lessenreeks ongetwijfeld iets voor jou! 
Onze vaste deelnemers zoeken nog kameraden.
De lessenreeks omnisport voor senioren kan 
eindelijk terug op een normale manier doorgaan. 
Dit steeds op dinsdag van 10 tot 11 uur in ons 
gloednieuwe vrijetijdscentrum De Maalzaak. 
Plezier maken staat centraal en de lessen staan 
open voor iedereen, zowel binnen als buiten 
Maarkedal.

PRAKTISCH
 ▷ De Maalzaak, Maalzaakstraat 21.
 ▷ Elke dinsdagvoormiddag (behalve tijdens 

schoolvakanties) van 10 tot 11 uur. Aansluiten is 
steeds mogelijk. 

 ▷ Inschrijven kan online of bij de dienst Vrije Tijd 
via mail naar vrijetijd@maarkedal.be of 
telefonisch op 055 33 46 52. 

 ▷ Kostprijs? 3 euro per les. Aan het einde van elke 
maand wordt een factuur opgemaakt.

Sinds 10 maart gaan verschillende sportlessen door 
in De Maalzaak. Elke les kan apart gevolgd worden 
en staat open voor iedereen, toegankelijkheid is de 
norm. Er is geen ervaring vereist, iedereen is 
welkom! Schrijf je nu in voor deze vierdelige 
lessenreeks.

PRAKTISCH
 ▷ De Maalzaak, Maalzaakstraat 21
 ▷ Elke donderdagavond. Er kan steeds aangesloten 

worden. Je kan per les inschrijven via  
www.maarkedal.be/vrije-tijd/sport/lessenreeksen

 ▷ 18.30 tot 19.30 uur: BBB
 ▷ 19.30 tot 20.30 uur: Zumba
 ▷ 20.30 tot 21.30 uur: Tabata (HIIT)

 ▷ Kostprijs? 7 euro per les. Aan het einde van de reeks 
wordt aan de hand van het aantal deelgenomen 
sessies een factuur opgemaakt.
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Avondmarkt 11 juli
Gezocht: kraampjes voor de avondmarkt op het plein op 11 juli. 
Na twee jaar zijn de vooruitzichten uitstekend om opnieuw een avondmarkt 
op het plein in Etikhove te organiseren ter gelegenheid van Vlaanderen 
Feest. Bij een avondmarkt horen uiteraard ook kraampjes. En daarvoor doen 
we graag een beroep op jullie, inwoners van Maarkedal. We geven deze 
avondmarkt graag een lokale touch, met mensen, producten en talent van bij 
ons. Verkoop jij juwelen, handtassen, meubeltjes, schilderijen, speelgoed of 
nog iets helemaal anders? Ben je imker en breng je jouw zelf geslingerde 
honing graag in Maarkedal aan de man? Wil je dat iedereen jouw koekjes of 
pizza proeft? Heb je stekjes te koop van planten en kruiden? Wij zorgen voor 
het plein en de sfeer. Jullie voor de kraampjes op het plein! 

vrijetijd@maarkedal.be, 055 33 46 52

WE MOGEN EINDELIJK WEER!

PRAKTISCH
 ▷ Maandag 11 juli vanaf 18 uur.
 ▷ Standhouders brengen zelf tentje en tafel mee.
 ▷ Let op: sinds 2022 geldt er een verplichting 

op het gebruik van herbruikbare materialen bij 
verkoop van eten of drinken.

Deze avondmarkt staat open voor standhouders van  
Maarkedal en de nabije regio. Als er teveel inschrijvingen zijn, 
krijgen inwoners van Maarkedal en houders van een kraampje 
met originele producten voorrang.

Wie doet mee? Interesse?

Schrijf je in tussen 1 en 30 april via het inschrijvingsformulier op  

www.maarkedal.be/vrije-tijd/11- juli-avondmarkt.  
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Zomer in zicht!
Ook komende zomer organiseert de dienst Vrije Tijd heel wat activiteiten voor de jeugd. Zo zijn er 5 weken 
speelpleinwerking, een fietssportkamp en sportkampen voor kinderen tussen de 3 en 12 jaar. 

De inschrijvingen starten op woensdag 20 april om 16 uur voor inwoners van Maarkedal. Voor niet-inwoners starten de 
inschrijvingen een dag later om 16 uur.  

Alle info over de jeugdactiviteiten (thema’s, inschrijvingsmodaliteiten, kostprijs, uurregeling …) vind je op de website: 
www.maarkedal.be/vrije-tijd/activiteiten-jeugd.

 ▷ 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 

Geplande activiteiten:

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

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

en van 16.30 tot 17.30 uur gebeurt volgens een beurtrolsysteem. 

De monitoren van het Speelplein Maarkedal zijn op zoek naar leden 
om hun familie uit te breiden. Nieuwe vrienden voor het leven zijn 
altijd welkom. Elke week wordt een superleuk nieuw thema 
georganiseerd, dat jullie zelf kunnen bepalen. Alles los laten en leven 
volgens ‘Hakuna Matata’ of liever zonnen op het strand volgens de 
‘Costa del Marca’? Alles is mogelijk.

De dienst Vrije Tijd is op zoek naar monitoren 
voor de speelpleinwerking in de zomervakantie

 ▷ Je bent of wordt minstens 16 jaar in 2022.

 ▷ Je bent creatief en enthousiast om met kinderen om te gaan en te spelen.

 ▷ Je hebt een grote dosis verantwoordelijkheidszin.

 ▷ Je organiseert samen met de andere monitoren en de                              
groepsverantwoordelijke actieve en creatieve activiteiten.

Wat verwachten wij?

 ▷ 4-8 juli

 ▷ 11-15 juli

 ▷ 1-5 augustus

 ▷ 8-12 augustus

 ▷ 16-19 augustus

Wij zoeken speelpleinmonitoren voor deze weken: 

 ▷ Een vakantiegevoel in eigen omgeving op het speelplein van Maarkedal.

 ▷ Een enthousiaste groep leeftijdsgenoten die samen met jou instaat voor de 
begeleiding van de kinderen.

 ▷ Een supercoole werking van 8 tot 17.30 uur (beurtrol voor de opvang 
inbegrepen).

 ▷ Een gezellige speelpleinsfeer.

 ▷ Een goede begeleiding en ondersteuning door meer ervaren monitoren en 
door de dienst Vrije Tijd.

 ▷ Een startmoment om iedereen te leren kennen.

 ▷ Openheid en ruimte voor creativiteit en speelsheid.

 ▷ Een forfaitaire vergoeding voor jouw vrijwillige inzet van 36,11 euro per dag.

 ▷ Een eigen speelpleinmonitorenshirt.

 ▷ Elke vrijdag gratis lekkere frieten, een te gekke barbecue en andere 
monitorenactiviteiten.

Wat bieden wij?

 

Interesse?
Je wil meer informatie of je wil je 

kandidaat stellen? Aarzel dan niet en 

neem voor 15 mei contact op met de 

dienst Vrije Tijd: tel 055 33 46 52 of 

mail vrijetijd@maarkedal.be of vul  het 

formulier in op maarkedal.be/

animator-bij-gemeente-maarkedal 

Wij contacteren je dan om je direct 

beter te leren kennen. 
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RUBRIEKBIBLIOTHEEK

Jeugdboekenmaand: Helden en schurken!

Safe the date! Onthulling monument Paul Baekeland

Nog tot 31 maart
Kinderen van 8 tot 12 jaar, opgelet! Je hebt het misschien al opgemerkt bij je laatste bibliotheekbezoek: het 
meest kostbare boek is gestolen! Ons pronkstuk, met gouden kaft bezet met diamanten, is spoorloos 
verdwenen. We zitten met onze handen in het haar en hebben jouw hulp nodig om ons dierbaarste boek 
terug te vinden. Rep je naar de bibliotheek, ontcijfer de tips en help ons de bandiet terug te vinden! Kan jij 
de dader vinden? Dan belonen we jou, uitstekende speurneus, met onze eeuwige dank, een stoere tattoo en 
een lekkernij!

Ben je jonger dan 8 jaar? Ook voor jou is er iets te beleven tijdens de jeugdboekenmaand! Zoek een 
tegenstander en daag hem of haar uit voor een partijtje 'Welke held/schurk is het?', gebaseerd op het spel 
'Wie is het?' We kijken er alvast naar uit om veel jonge helden (en schurken?) in de bibliotheek te zien!

Zondag 22 mei is het zover, dan onthullen we het monument ter nagedachtenis 
van Maarkedals auteur Paul Baekeland. Paul is gestorven op 22 mei 2019 en 
die dag herdenken we hem met een geleide literatuurwandeling langs de 
belangrijkste plaatsen uit zijn leven. We spreken af om 10 uur op het dorpsplein 
van Louise-Marie. Hilde Rogge neemt ons mee en brengt op haar eigen wijze 
enkele teksten van Paul. Na de wandeling komen we opnieuw op het dorpsplein 
samen, waar we tijdens een feestelijke receptie het monument zullen onthullen.

Boekstart-dag op zaterdag 21 mei
Op Boekstart-dag toveren we de bibliotheek om tot een paradijs 
voor de allerkleinsten! Heb je een (klein)kindje van 0 tot 2,5 jaar? 
Kom dan zeker samen langs! Je kan die dag ontdekken hoe je aan 
baby’s kan voorlezen en welke boekjes geschikt zijn. Laat je kleintje 
op ontdekkingstocht gaan en maak kennis met ons aangepast 
aanbod. Daarnaast organiseren we ook nog leuke randactiviteiten 
op maat van peuters, zodat het een onvergetelijke dag wordt.

PRAKTISCH

 ▷ zaterdag 21 mei van 9 tot 12 uur
 ▷ bibliotheek Administratief Centrum
 ▷ met steun van Huis van het Kind 

PRAKTISCH
 ▷ Zondag 22 mei om 10 uur.
 ▷ Dorpsplein Louise-Marie
 ▷ Gratis inschrijven via  

bibliotheek@maarkedal.be, vermeld 
of je zowel op de wandeling als op 
de receptie aanwezig zal zijn.

Bibilotheek, bibliotheek@maarkedal.be, 055 33 46 55
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Kato Sylvie Brigitte Roman 

dochter van Frederik Roman en Vera Verhellen

Fee Vermoere

dochter van Pieter Vermoere en Robin Devroe

Daan Van de Winkel 

zoon van Niels Van de Winkel en Anneleen Decock

 Geboorten

Haspeslagh Pieter en De Keukeleere Marie-Emilie

Lion Jochen en Van Paemel Veerle

Audoore Gert-Jan en Martens Laure

de Vreese Mathias en Van Welden Johanna

 Huwelijken

Bauwens Nadine

Botteldoorn Marc Hilloné Albert Hippoliet

Braem Jeanne Marie Louise

Cambier Charles André

Claus Diane Alice

De Cré Marie-Louise Henriette

Dekeyzer Roger Richard René

De Temmerman Marc Jan-Baptiste Cyriel

Devetter Emilienne Irma Léopoldine

De Vylder Hilda Bertha

De Wolf Marie Elisabeth

Dezutter Juliette Caroline

Enghels Antoine Arthur

Geenens Elisabeth Marcelle Elodie

Ide Julien Michel

Larno Maria Antoinette Simonne

Lemeire Patricia Maria Albertina

Moreau Marie-Cécile Elodie Madeleine

Nuttinck Suzanne

Ruttens Rita Madeleine

Spiers André David Jules François

Thienpont Marcel Emiel Leon

Van Butsele Maria Léona

Vanderhaegen Mireille Eugénie Sylvie Lucie

Van der hoeven Emmeri Alphonse

Van Rumbeke Jenny Georgette Angèle

Van Waesberghe Yolande Johanna Emma

Verdonckt Johan Arthur Gustave

Wieme Jozef Albert Vincent

 Overlijdens

MENSEN VAN BIJ ONS 

Met pensioen
Sinds 1 januari 2022 mag Luc  
Van Seymortier genieten van zijn 
welverdiend pensioen.
Luc trad in 1993 in dienst bij de 
gemeente en stond als 
medewerker van de groendienst 
onder meer in voor het 
onderhoud van pleintjes en 
begraafplaatsen.
We wensen jou het allerbeste en 
een grote DANK JE WEL voor 
jouw jarenlange inzet, Luc!
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MEST 
Boerenpraatje

Vanaf de achttiende tot midden negentiende eeuw werd onze Vlaamse 
landbouw geroemd door talloze buitenlandse bezoekers. 'Culture Flamande' 
werd hét voorbeeldmodel en dankte zijn succes grotendeels aan … mest.

Nochtans stond men elders soms al verder. Zoals in 
Peru en Chili waar 'guano' gebruikt werd, een 
natuurlijke afzetting bestaand uit gedroogde 
uitwerpselen van vogels. Dit bleek veel effectiever, 
waardoor de handel in guano rond 1840 op gang 
kwam. Doch door schaarste kwam ook hier een eind 
aan.

Rond 1850 werd kunstmest uitgevonden door de 
Duitse chemicus von Liebig, tevens de uitvinder van 
het bouillonblokje. In de 20ste eeuw was kunstmest 
onbeperkt voorradig en werd dan ook overmatig 
rondgestrooid. Tot bleek dat kunstmest niet alleen 
positieve gevolgen had ... De grond werd schraler, 
plantensoorten en habitats van verschillende 
diersoorten verdwenen. De aftrap van een 
eeuwenlange discussie werd gegeven.

In de ideale wereld bewerkt iedereen gezonde grond, 
met een overvloed aan gezonde oogsten en tonnen 
zout op de patatten. In de echte wereld proberen we 
te gaan voor een gezond compromis.

Samengevat kan mest 
opgedeeld worden in 
organische mest (stal- en 
drijfmest) en kunstmest. 

Organische mest is ontlasting van dieren, samen 
met urine en stro. Kunstmest wordt geproduceerd 
ter bevordering van de groei van gewassen.

In beiden bevinden zich drie essentiële 
voedingsstoffen voor planten: stikstof, fosfor en 
kalium. Bevat de bodem te weinig van deze drie 
elementen, bloeien en groeien de planten slecht. 
Bevat de bodem er teveel van, worden de planten 
vatbaarder voor ziekten en wordt de voedselopname 
verstoord. Dansen op een slappe koord dus.
Belangrijk is dus bodemanalyse. Regelmatig de 
bodem laten controleren met de bedoeling juist te 
bemesten, is goed voor milieu en portemonnee.

Gemeente Maarkedal subsidieert grondontledingen voor landbouwers. 

Het volledige subsidiereglement vind je op: www.maarkedal.be/e-loket/milieu.
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TERUGBLIK

Plantdag geboortebos
Op 12 februari werden meer dan 1800 bomen geplant aan 
de Steenbeek. Met hulp van de Maarkedalse jeugdbewe-
gingen en de ouders en grootouders van jonge spruiten 
geboren in 2021.

WZC Ter Gauwen
De bewoners van WZC Ter Gauwen genoten met 
volle teugen van het mosselfestijn. 

Krokuskampen
Sport en plezier tijdens de sportkampen in De Maalzaak!

Kampioenenhulde

Op 11 februari werden de kampioenen van 

Maarkedal gehuldigd.

Kunstacademie
Ook de Kunstacademie Vlaamse Ardennen testte De Maalzaak uit. De beeldleerlingen o.l.v. juf Chiara gaven alvast hun goedkeuring!

PoëzieweekDe jaarlijkse Poëzieweek met als thema 
‘natuur’ ging niet onopgemerkt voorbij in de 
bibliotheek. De gang werd omgetoverd tot een 

biotoop van poëzie.

Netwerkmoment

Op 5 en 6 februari ontmoetten twintig Maarkedalse kunstenaars 

inwoners van Maarkedal in het Marca om hun creaties en ideeën 

te delen. 
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MA ART

 
 10  BBB – Zumba – Tabata (HIIT)

Vanaf donderdag 10 maart elke donderdagavond. 
Er wordt gestart met een lessenreeks van 4 
lessen. 

De Maalzaak, Maalzaakstraat 21 
www.maarkedal.be/vrije-tijd/sport/lessenreeksen 
vrijetijd@maarkedal.be, 055 33 46 52 

 18  Fruit de mer-avond 

 22  Vrijdag 18 maart en vrijdag 22 april 
 van 19 tot 23 uur

 Amberhoeve, Stokstraat 6 
 www.amberhoeve.be info@amberhoeve.be,   
 0495 50 95 12

 24  High Tea op de Amberhoeve 
 Donderdag 24 maart en donderdag 14 april telkens  
 van 15 tot 18 uur, vrijdag 22 april van 19 tot 23 uur

 Amberhoeve, Stokstraat 6 
 www.amberhoeve.be info@amberhoeve.be,   
 0495 50 95 12

    

 25  Toen geluk nog heel gewoon was
 Door Heemkundige Kring Businarias

 Vrijdag 25 maart van 20 tot 22 uur

GC het Marca, Maarkeweg 65 A
www.maarkedal.be/vrije-tijd/het-marca
vrijetijd@maarkedal.be, 055 33 46 52

 25  Kom bloed geven

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

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

  
 26  Feestelijke opening De Maalzaak

Zaterdag 26 maart van 14 tot 17 uur 

De Maalzaak, Maalzaakstraat 21 
www.maarkedal.be/opening-maalzaak 
vrijetijd@maarkedal.be, 055 33 46 52

 27  Mediatief wandelen in ’t Burreken 
 Door Karen Coacht

 Zondag 27 maart en zondag 24 april van 10 tot 13 uur

 0486 03 40 78

 30  Werkwinkel bloemschikken: lenteschaal 

 02   Door Ekokrea

 Woensdag 30 maart van 20 tot 22 uur en zaterdag  
 2 april van 14 tot 16 uur

 g.achtergaele@telenet.be, 0486 21 69 22

APRIL

 
 04  Theaterkamp: Superhelden en  
 superschurken
  Maandag 4 april tot en met vrijdag 8 april

 De Maalzaak, Maalzaakstraat 21 
 www.maarkedal.be/vrije-tijd/activiteiten-jeugd 
 vrijetijd@maarkedal.be, 055 33 46 52

 
 04  Spektakelkamp: Maarkedal’s Got Talent 
 Maandag 4 april tot en met vrijdag 8 april

 De Maalzaak, Maalzaakstraat 21 
 www.maarkedal.be/vrije-tijd/activiteiten-jeugd 
 vrijetijd@maarkedal.be, 055 33 46 52

 09  Zevenbundertocht
 Door vzw ‘Op Stap Door Nukerke’ 
 Zaterdag 9 april van 7 tot 15 uur

opstapdoornukerke@gmail.com, 0499 25 55 54
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 11  Speelpleinwerking: Hakuna Matata
  Maandag 11 april tot en met vrijdag 15 april

De Maalzaak, Maalzaakstraat 21 
 www.maarkedal.be/vrije-tijd/activiteiten-jeugd 
 vrijetijd@maarkedal.be, 055 33 46 52

 08  Pas de deux wandelarrangement
 Diverse vrijdagen en zaterdagen  
 tussen 8 april en 4 juni

Amberhoeve, Stokstraat 6
www.amberhoeve.be
info@amberhoeve.be, 0495 50 95 12

 20  De keuzes van Boer Wouter
 Door Avansa Vlaamse Ardennen-Dender vzw

 Woensdag 20 april van 19 tot 21 uur

www.avansa-vlad.be
info@avansa-vlad.be, 093 30 21 30

 23  Nationaal Kampioenschap Eventing  
 24   2022 Pony’s en paarden
 Zaterdag 23 april en zondag 24 april

lrv.maarkedal@gmail.com

 24  Gezinswandeling in de Maarkebeekvallei
 Door Natuurpunt Vlaamse Ardennen Plus

 Zondag 24 april van 14 tot 17 uur

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

MEI
 
 06  Friday Vibes
 Vrijdag 6 mei vanaf 15 uur

Amberhoeve, Stokstraat 6 
www.amberhoeve.be, info@amberhoeve.be,  
0495 50 95 12 

 09  Van landschap naar tuin
 Door Avansa Vlaamse Ardennen-Dender vzw

 Maandag 9 mei van 19 tot 21 uur

www.avansa-vlad.be 
info@avansa-vlad.be, 093 30 21 30

 18  Dwars door Maarkedal
 Woensdag 18 mei

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

 22  Onthulling monument Paul Baekeland
 Zondag 22 mei om 10 uur

bibliotheek@maarkedal.be, 055 33 46 47

 22  Familiale natuurwandeling langs   
 Ladeuze en de Longkruidbosjes
 Door Natuurpunt Vlaamse Ardennen Plus

 Zondag 22 mei van 14 tot 17 uur

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

JUNI

 15  Baloise Belgium Tour 
Woensdag 15 juni

www.maarkedal.be/baloise 
baloise.belgiumtour@maarkedal.be 
055 33 46 56 



#maarkedalmoetjebeleven

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

@charlottedwolf

@barregabby

@nicola_mathu_

@paulien_moerman

@bordercollie_aiko @j.uliehaesebeyt

@annemariedekesel

@cederiknies@lieke.shots
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31Nieuws uit Maarkedal ◁

ADMINISTRATIEF CENTRUM

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

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

Gesloten op maandag 18 april, donderdag 26 mei,     
vrijdag 27 mei en maandag 6 juni.

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 donderdag 26 mei.

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 maandag 18 april, donderdag 26 mei,     
vrijdag 27 mei en maandag 6 juni.

RECYCLAGEPARK

Stationsberg 

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

of 055 33 46 40

Tot 30 april
 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

Vanaf 1 mei
 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 2 april, vrijdag 27 mei 
en zaterdag 28 mei. 

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 op maandag 18 april, donderdag 26 mei en 
maandag 6 juni.



Wie herinnert zich…
Op de laatste pagina van dit magazine duiken we telkens in het imposante fotoarchief van 
onze Heemkundige Kring Businarias. Aangezien we eindelijk weer volop kunnen genieten 
van de koersgekte en kunnen supporteren voor onze favoriete wielrenner, konden we niet 
anders dan eens snuisteren in oude wielerfoto’s. Je vindt deze en nog andere foto’s terug 
op de Facebookpagina van de gemeente Maarkedal. Ga snel kijken! Herken jij nog een 
wielrenner van weleer?

Met dank aan www.businarias.be

Maurice Vandendaele in het spoor van Firmin 

Van Kerrebroeck op de flanken van de Edelare.

Veloclub 'De Lustige Bergbeklimmers'. 


