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Klinken op 2020:  
dat doen we  
in het Marca!

Nieuwe blauwe zak:  
wat mag erin?

Laatste rechte lijn  
naar Sportgala 2020
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Wat hebben jullie het afgelopen jaar gedaan? Wel, we hebben 
gebrainstormd, gediscussieerd, gerekend, afgewogen én 
beslist. En dat proces heeft geleid tot een ambitieus bestuurs

akkoord en een doordachte meerjarenplanning voor de volgende 5 jaar 
die we graag aan u voorstellen. Ik wil dan ook in eerste instantie 
iedereen die hieraan heeft meegewerkt gemeend bedanken. Niet in het 
minst onze algemeen én financieel directeur, alle personeelsleden die 
van ver of dichtbij betrokken zijn geweest én beide partijen van de 
meerderheid voor de constructieve gesprekken.
Dat Maarkedal financieel kerngezond is, weten jullie al. Dat we er beter 
voor staan dan de gemiddelde Vlaamse gemeente ook. En dat we 
plannen dat zo te houden, is een evidentie. 
Nog meer dan voorzichtig, zijn we ambitieus. En dat vertaalt zich in 
enorme investeringen die de komende jaren gepland staan. 

Ter vergelijking. De afgelopen 5 jaar hebben 
we voor 11.000.000 euro geïnvesteerd in 
onze gemeente en ons patrimonium. Denk 
aan het Hollebeekpad, grote wegenwerken, 
opsmuk van gemeentelijk patrimonium, 
natuurspeelplein en zoveel meer. De 
volgende 5 jaar staan er voor maar liefst 
26.000.000 euro aan investeringen op het 
programma. Meer dan een verdubbeling 
dus. 11.500.000 euro daarvan gaan naar de 

opsmuk of heraanleg van onze meer dan 185 km gemeentewegen. Maar 
ook onze zuiveringsgraad trekken we door deze investeringen de 
volgende 5 jaar met meer dan 10% omhoog. En we investeren fors in ons 
verenigingsleven (Maalzaak), cultuur (Marca), sport (voetbal en aanleg 
Finse piste), energiezuinigheid (verledding en vergroening gemeentelijk 
patrimonium) en de vergroening van ons landschap. 
Dit is slechts een kleine greep uit onze plannen voor de 
volgende jaren. Wilt u er alles over weten? Lees het 
volledige bestuursakkoord op 
www.maarkedal.be/bestuursakkoord.
Wij zien elkaar alvast op 1 januari om samen 
het nieuwe jaar in te zetten! Niet op het plein, 
maar in het Marca!

Met enthousiaste groeten,

Joris Nachtergaele //  Burgemeester
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Blijf op de hoogte van alle 
nieuwtjes in Maarkedal! 

Facebook  
www.facebook.com/maarkedal

Twitter  
@gemMaarkedal 
#maarkedal

Instagram 
#maarkedalmoetjebeleven 
#maarkedal 

… voor de aanleg van de dorpskern in 
Maarke 430.610 mozaïekkeien werden 
gebruikt?

… Koers op Rollen en de 
Veiling van Maarkedal for 
Life samen 18.313 euro 
opbrachten voor de 
Warmste Week?

… de nieuwjaarsreceptie dit jaar 
plaatsvindt in GC het Marca? 

 De volgende 5 jaar 
staan er voor 26 miljoen 
aan investeringen op 
het programma. Meer 
dan een verdubbeling 

VOORWOORD



4 5▷ Nieuws uit Maarkedal Nieuws uit Maarkedal ◁

MILIEU

de ophaling verandert er niets. 
Je mag de nieuwe blauwe zak dus 
op dezelfde dag buitenzetten als 
vroeger. 
Binnen de intercommunale IVLA 
wordt een tarief voorgesteld van 
1,5 euro per rol. Dit wordt al 
gehanteerd in alle andere gemeen
ten van de intercommunale. Vanaf 
2020 zal dit tarief ook in onze 
gemeente gebruikt worden.

MEER INFORMATIE?
Binnenkort ontvang je de afval-
kalender 2020 met alle details over de 
nieuwe blauwe zak. Houd ook zeker 
de website van IVLA (www.ivla.be) in 
de gaten. Speciaal voor de nieuwe 
PMD-inzameling wordt deze in een 
nieuw kleedje gestoken. Je kan IVLA 
dan ook volgen op Facebook!

In de nieuwe 
blauwe zak 
mag veel 
meer afval

Op 1 januari 2020 introduceert IVLA de nieuwe 
blauwe zak in Maarkedal. Vanaf dan mogen álle 
plastic verpakkingen bij het PMD. Dat betekent 
een pak minder restafval, en veel meer recyclage.

In de PMDzak mogen op dit 
moment enkel plastic flessen 
en flacons, metalen verpakkin

gen en drankkartons. In de 
nieuwe blauwe zak komen daar 
ook alle huishoudelijke plastic 
verpakkingen bij. Denk maar aan 
yoghurtpotjes of botervlootjes, 
maar ook plastic zakken en folies. 
Alles samen goed voor ongeveer 
8 kilo minder restafval. Een goede 
zaak voor het milieu én voor je 
portemonnee.

Oude zakken blijven geldig
Wie nog maar net een rol 
PMDzakken heeft gekocht, hoeft 
zich geen zorgen te maken. De 
oude zakken blijven onbeperkt 
geldig. Vanaf 2020 mag je ze voor 
ophaling aanbieden mét de extra 
plastic verpakkingen. 
De nieuwe zakken zullen 
verkocht worden in dezelfde 
verkooppunten: je supermarkt, 
buurtwinkel, enzovoort. Ook aan 

NU OOK

BOTERVLOOTJES

YOGHURTPOTJES

SCHAALTJES
ZAKJES
FOLIES

De vervuiler betaalt: 
0,28 euro per kilo

Vanaf 1 januari 2020 trekt IVLA de kaart van het 
eerlijke principe ‘De vervuiler betaalt’. Dat betekent dat 
je 0,28 euro zal betalen per aangeboden kilogram 
huisvuil. Dit tarief dekt de volledige kostprijs van 
inzamelen en verwerken. Op deze manier wordt 
iedereen gestimuleerd om bewust om te springen met 
zijn eigen afvalproductie. Want wie afval voorkomt, zal 
minder betalen.
Betekent dit dat je meer zult betalen? Niet per se. 
Door de uitgebreide PMD-sorteerregels kunnen heel 
wat plastic verpakkingen zoals botervlootjes, yoghurt-
potjes, enzovoort uit je diftarcontainer verdwijnen.

Thuis composteren  
voorkomt veel afval

Door zelf keuken- en tuinafval te composteren, 
verminder je fors het afval in de diftarcontainer. 
Compost is bovendien een prima bodemverbeteraar 
in de tuin. 
Composteren kan op verschillende manieren:  
op een composthoop, in een vat of in een bak.
Wens je een compostvat te kopen, dan kan dit 
tele fonisch via de IVLA-infolijn: 0800 90 270.  
Tegen de zeer democratische prijs van 20 euro voor 
een compostvat of 40 euro voor een compostbak 
wordt deze aan huis geleverd.

Herbruikbare 
bekers
Vanaf 2020 is het op alle evenemen-
ten verboden om drank te serveren in 
wegwerpbekers, blikjes of petflesjes. 
Alle dranken moeten aangeboden 
worden in herbruikbare bekers. In 
samenwerking met de kringwinkel 
Zuid-Oost-Vlaanderen heeft IVLA 
15.000 bekers aangekocht. Je kan de 
bekers ontlenen in één van de 
kringwinkels (Ronse of Oudenaarde). 
Je betaalt 0,08 euro per beker. In ruil 
hiervoor staan zij in voor de afwas. 

Geen brol 
rond de glasbol

Eind dit jaar loopt het contract met de huidige ophaler 
van glas af. Gezien de problematiek in het verleden is 
de dienstverlening omtrent het ledigen en reinigen van 
de glasbolsites voor IVLA een absolute prioriteit. 
Je zal merken dat we vanaf volgend jaar gebruikmaken 
van splinternieuwe glasbollen. Ook de ledigingscapaci-
teit gaat omhoog. Maar we rekenen ook op jullie om 
onze sites proper te houden. Merk je een sluikstort op 
of stel je vast dat de glasbollen vol zitten, dan kan je dit 
melden via de IVLA-infolijn: 0800 90 270.

Snoeihout hakselen 
week van 23 maart 
Naar jaarlijkse gewoonte bieden 
we inwoners van Maarkedal de 
kans snoeihout aan huis te laten 
verhakselen. Dit zal gebeuren in 
de week van maandag 23 maart 
tot en met vrijdag 27 maart 2020. 
Je kan een aanvraag indienen tot 
donderdag 19 maart. Het 
verhakselen van snoeihout kost 
10 euro per begonnen kwartier. 

Zwerfvuilactie 
op zaterdag 28 maart 

Blikjes, sigarettenpeuken, lege verpakkingen … Nog al te 
vaak ontsiert zwerfvuil onze wegen. Soms leidt dit zelfs tot 
gevaarlijke situaties, denk maar aan glasscherven of 
scherpe stukjes metaal in de graskant.
Eenmaal in het jaar willen wij proberen zoveel mogelijk 
straten in onze gemeente zwerfvuilvrij te maken.  
Mogen we op jullie rekenen voor een mooi Maarkedal?
Neem dan deel aan de grote opruimactie van zwerfvuil op 
zaterdag 28 maart. Schrijf je in — alleen, in groep of met 
je vereniging — en help mee om van Maarkedal een 
propere gemeente te maken. 

Nog vragen?  
Bel de IVLA-infolijn
Heb je een vraag over je 
diftar container? Twijfel je over 
een sorteerregel? Wens je een 
compostvat te bestellen? Vanaf 
2020 kan je met al je vragen over 
afval terecht op de IVLA-infolijn: 
0800 90 270. De IVLA-infolijn is 
iedere werkdag bereikbaar tussen 
8 en 18 uur, en op zaterdag 
tussen 9 en 12 uur.
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OMGEVING

Etikhovestraat – Eikenberg
Toen de toplaag in asfalt werd gegoten, zag de 
weg er volledig afgewerkt uit. Toch waren er 
toen nog enkele zaken die moesten aangepakt 
worden. Eind november vond er een rondgang 
plaats in het bijzijn van alle partijen. Alle 
opmerkingen die hieruit kwamen, worden 
momenteel weggewerkt. Deze opmerkingen 
gaan van nog in te zaaien grasperken tot 
herstellen van een barst in het beton. Pas als al 
deze euvels verholpen zijn, kan er worden 
overgegaan tot ingebruikname. 

Eikenberg – Hasselstraat 
Ook in de zone tussen de Eikenberg en de 
Hasselstraat is alle verharding gegoten (asfalt 
tot dorpskern en beton vanaf dorpskern). 
Aangezien in de dorpskern nog een aantal 
werken worden uitgevoerd, zal deze nog niet 
mee worden in gebruik genomen met de 
voorgaande zone.

Deze zomer 
rijden we over 
nieuwe N457

Woningen Puttene 
zijn klaar
De huizen in het ‘woonproject Puttene’ zijn zo goed 
als afgewerkt en de verkoop is van start gegaan. 
Tijd voor de omgevingsaanleg.

Begin november is aannemer Besix gestart met de 
omgevingsaanleg in Puttene. Momenteel wordt er 
nog vooral ondergronds gewerkt. De gescheiden 
riolering langsheen de woningen werd reeds 
aangelegd en momenteel worden alle nutsvoorzie
ningen op de juiste plaats voorzien.
Begin volgend jaar wordt gestart met het parkgebied 
zelf. Eerst wordt langs de Nederaalbeek een nieuw 
fietspad aangelegd. Dit wordt de verbinding tussen 
het Hollebeekpad en natuurspeelplein Puttene en 
het Etikhoveplein.
Aansluitend volgt de aanleg van parkeerplaatsen, 
parkstenen, grindgazon … Onder voorbehoud van 
winterweer zal de verharding afgewerkt zijn tegen 
eind april. Ondertussen zal er ook al gestart zijn met 
de groenaanleg. De aanplanting van bomen, 
grasvelden en hagen zal een tiental weken in beslag 
nemen. Het einde van de omgevingswerken is 
voorzien voor juni 2020.

Betaal minder voor groene stroom
Wil jij besparen op je energiefactuur en tegelijkertijd 
je steentje bijdragen aan een beter klimaat? Doe dan 
mee met de negende groepsaankoop voor groene 
stroom en aardgas van de Provincie OostVlaanderen. 
Schrijf je gratis en vrijblijvend in vóór 4 februari 2020 
via www.oostvlaanderen.be/groenestroom. Je krijgt 
een persoonlijk aanbod met een prijs berekend op 
jouw opgegeven verbruik. Vind je het voorstel 
interessant, dan kan je hier tot en met 5 april 2020 op 
ingaan. De Provincie regelt de overstap naar je 
nieuwe leverancier.
Wie hulp wil bij zijn inschrijving, kan terecht bij het 
gemeenteloket. Neem zeker je laatste jaarafrekening 
mee. Voor een afspraak neem je contact op met 
Greta Pot op 055 33 44 61 of greta.pot@maarkedal.be 

Gratis infolijn: 0800 76 101  
(werkdagen van 9 tot 20 uur)
groenestroom@oostvlaanderen.be

De inwoners van Schorisse zien de 
graafmachines en tractoren naderen, die 
van Etikhove zien ze vervagen. De laatste 
rechte lijn richting Schorisse is ingezet.

Dorpskern Maarke
In de dorpskern zelf zijn alle bestratings
werken bijna afgerond. De borduren zijn 
geplaatst en de verharding in mozaïekkeien is 
bijna volledig geplaatst. In de volgende weken 
worden de zitbanken, bomen, fietsenstalling en 
luifel geplaatst. Daarna zal ook hier een 
rondgang plaatsvinden om daarna over te gaan 
tot ingebruikname.

Hasselstraat – Schorisse
In deze zone wordt voornamelijk buiten de 
rijweg gewerkt. Zo werden grote delen van 
het fietspad en de grachten al aangelegd.  
Vanaf februari zal ook op de overige plaatsen 
in deze zone de riolering worden aangelegd. 
Aansluitend volgt de nieuwe rijweg. 
Het einde is dus in zicht, mogen we al voor
zichtig zeggen. In ideale omstandigheden 
rijden we tegen volgende zomer over een 
nieuwe N457.

Het fietspad tussen de Hasselstraat en Schorisse krijgt stilaan vorm.

De aannemer kan nu beginnen met de aanleg van het parkgebied 
rondom de huizen.

In Maarke-dorp is het prachtige mozaïekmotief bijna 
afgewerkt.

Met De Grote Grondvraag brengen 
we in kaart welke gronden in 
Vlaanderen gezond zijn en welke 
niet. Samen met u kunnen we 
elke vierkante meter grond weer 
gezond maken. Benieuwd hoe het 
gesteld is met jouw eigendom?

Check uw grond op 
www.degrotegrondvraag.be
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Agentschap Wegen  
en Verkeer
Technische uitvoerings
dienst Maarkedal
Loonwerker Willen
Loonwerker Geenens
Loonwerker Declercq
Loonwerker Verhellen
Loonwerker Verhellen

Wie strooit waar?

Nu de winter in het land is, staan 
ook onze strooidiensten paraat. 
Verschillende personen houden 
de nachtvorst nauwgezet in de 
gaten. Indien mogelijk beslist 
men ’s avonds al om in de 
komende nacht te strooien. Of er 
wordt tijdens de nacht zelf beslist 
om al dan niet uit te rijden.
Volgens het strooiplan gaan dan 
zes tractoren op de baan: vijf 

Daar is de winter,  
daar zijn de strooidiensten

 ▷ Boelaardstraat van Ruitegem 
naar Mussestraat 

 ▷ Boigneberg 
 ▷ Bovenstraat 
 ▷ Cabernhol 
 ▷ Den Daele 
 ▷ Ellestraat 
 ▷ Verbindingsweg van 

Hasselstraat naar Aatse 
Heerweg 

 ▷ Kapelleberg 
 ▷ Kaperij 
 ▷ Keistraat 
 ▷ Kokerellestraat 
 ▷ Mussestraat 
 ▷ Onderbossenaarstraat 
 ▷ Ten Abele 
 ▷ Tendale 
 ▷ Tiegstraat 
 ▷ Toveressestraat 
 ▷ Vlaamse Ardennenstraat 
 ▷ Weitstraat

 (Lijst onder voorbehoud)

loonwerkers en één medewerker 
van de gemeente. Het Agentschap 
Wegen en Verkeer staat in voor de 
gewestwegen. Als deze allemaal 
samen starten, is heel Maarkedal 
gestrooid in 4 uur tijd. 
Bij voorkeur wordt gestart om 
3 uur ’s nachts. Tegen de ochtend
spits zijn de tractoren van de 
baan en wordt het zout goed open 
gereden voor een ideale werking.

Indien de gemeentelijke 
technische dienst de snoei-
werkzaamheden uitvoert, behoudt 
de gemeente het hout. Wil je als 
aanpalende eigenaar de 
snoeiwerken zélf uitvoeren, dan 
kan je het hout houden voor eigen 
gebruik. Laat ons dit dan zeker 
voor 3 januari 2020 weten. 

Hier wordt deze 
winter gesnoeid

Wil je met oudejaarsavond 
vuurwerk afsteken? Hou dan 
rekening met honden, katten, 
koeien … Veel dieren worden erg 
onrustig van te luide knallen. 

Sinds 27 mei 2019 is het afsteken van 
vuurwerk (maar ook het laten 
ontploffen van voetzoekers, het 
afvuren van carbuurkanonnen en het 
oplaten van wensballonnen) in 
Vlaanderen altijd en overal verboden, 
tenzij het lokale bestuur een 
vergunning aflevert voor een bepaalde 
plaats en een bepaald moment.
In het GAS-reglement van onze 
politiezone is eveneens opgenomen 
dat voor het afsteken van feestvuur-
werk geen vergunning moet worden 
aangevraagd als het wordt afgesto-
ken tussen 31 december om 20 uur 

en 1 januari om 1 uur. Buiten deze 
periode is altijd een toelating nodig 
van het gemeentebestuur. De hinder 
voor de omgeving moet echter 
beperkt blijven.
Als landelijke gemeente willen we in 
het kader van het dierenwelzijn dan 
ook alle inwoners die feestvuurwerk 
willen afschieten op oudejaarsavond, 
oproepen te opteren voor geluids-
arm vuurwerk. Lichtflitsen kunnen 
nog steeds storend zijn voor de 
dieren, maar op die manier worden 
luide knallen vermeden die dieren 
zeer onrustig kunnen maken. 

Zit je met vragen hoe je dieren op 
een veilige manier door de vuurwerk-
volle oudejaarsnacht kan loodsen? 
Op www.huisdierinfo.be/dieren- en-
vuurwerk vind je tal van tips.

Met vuurwerk  
van oud naar nieuw?  
Denk aan de dieren!
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Nieuwe tarieven 
voor elektronische  
identiteitskaarten en 
verblijfskaarten
 
Vanaf 1 januari 2020 worden de tarieven voor de 
uitreiking van de verschillende identiteits
kaarten en verblijfskaarten herzien op basis van 
de schommelingen van de gezondheidsindex.
 
Vanaf dan zijn volgende tarieven van toepassing: Wat is een burnout? Hoe herken je de signa

len? Wie is vatbaar? Wat is de impact van een 
burnout op je lichaam, je hersenen en mentale 
balans? Steeds meer mensen krijgen hiermee te 
maken, maar er zijn nog veel vragen, vooroor
delen en onzekerheden over.
Ann Lacres, business en loopbaancoach 
gespecialiseerd in stress, burnout en veer
kracht, beantwoordt al deze vragen tijdens deze 
infoavond. Ze zal ook concrete tips geven om 
met stress en burnout om te gaan. 

PRAKTISCH
 ▷ Organisatie: bibliotheek Maarkedal en 

Vormingplus.
 ▷ Donderdag 20 februari | 20 tot 21.30 uur | 

gratis.
 ▷ Administratief Centrum Maarkedal 

(2e verdieping), Nederholbeekstraat 1.
 ▷ Inschrijven via www.vormingplusvlad.be/

burnoutenstress0.

Opgepast voor websites 
die uittreksels uit het  
strafregister verkopen

De dienst Burgerzaken en de FOD Justitie stellen 
vast dat er sinds kort dubieuze websites actief 
zijn die tegen een forse betaling uittreksels uit 
het strafregister aanbieden. Graag willen wij alle 
inwoners erop wijzen dat het hier gaat om een il-
legale praktijk, waarbij je zowel geld als persoon-
lijke gegevens afhandig worden gemaakt.

Een uittreksel uit het strafregister kan je altijd 
rechtstreeks aanvragen bij de dienst Burgerzaken. 
Dit kan online via het digitaal loket of aan het loket 
op het gemeentehuis. Deze procedure is gratis!
De bevoegde autoriteiten stellen momenteel alles 
in het werk om deze praktijk te onderzoeken en 
stop te zetten.

Koop een rookmelder  
en steun het goede doel
Woningbranden eisen elk jaar tientallen 
mensenlevens. Rookmelders vormen dan ook 
een eenvoudige en doeltreffende bescherming 
tegen de gevaren van brand. Daarom verplicht 
de Vlaamse overheid vanaf 1 januari 2020 
rookmelders in alle (huur)woningen.
Inwoners van Maarkedal kunnen bij de dienst 
Omgeving en Wonen terecht voor de aankoop 
van een rookmelder. Een toestel kost 16 euro, 
en de opbrengst gaat integraal naar de goede 
doelen ‘Maarkedal for Life’ en ‘Oscare’.

Meer info op www.hangrookmelders.be. 
Deze campagne is een samenwerking van 
alle Vlaamse Brandweerzones en Netwerk 
Brandweer.

Huidige prijzen
Prijzen vanaf  
1 januari 2020

Tarief gewone procedure

Eid voor Belgen en elektronische  
verblijfsdocumenten

16 euro 
(+ 2 euro retributie)

16,10 euro 
(+ 2 euro retributie)

Kidsid voor Belgische kinderen onder 12 jaar 6,40 euro 6,40 euro

Biometrische verblijfskaarten  
(met vingerafdrukken)

19,20 euro 
(+ 2 euro retributie)

16,60 euro 
(+ 2 euro retributie)

Spoedprocedure met levering in Brussel

Eid voor Belgen 95,70 euro 
(+ 2 euro retributie)

129,80 euro 
(+ 2 euro retributie)

Kidsid voor Belgen 95,70 euro 
(+ 2 euro retributie)

129,80 euro 

Spoedprocedure met levering in de gemeente

Eid voor Belgen en elektronische verblijfs
documenten (dag +1 aanvraag voor 15 uur)

127,60 euro 
(+ 2 euro retributie)

98,60 euro 
(+ 2 euro retributie)

Kidsid (dag +1 aanvraag voor 15 uur) 127,60 euro 
(+ 2 euro retributie)

88,90 euro

Biometrische verblijfskaarten  
(met vingerafdrukken)

127,60 euro 
(+ 2 euro retributie)

98,60 euro 
(+ 2 euro retributie)

Haal je lerarenkaart af  
vanaf 27 december
Ben je een leerkracht en woon je in Maarkedal? 
Vanaf 27 december kan je je lerarenkaart 2020 
ophalen in de bibliotheek. 

www.klasse.be/lerarenkaart

•	zaal	boven	de	bibliotheek|	gratis

•	inschrijven	en	meer	informatie	via																																														
www.vormingplus-vlad.be/burn-out-en-stress

V.U. gemeente Maarkedal 

 Meer info:		www.maarkedal.be		|		bibliotheek@maarkedal.be		|		055	33	46	50

Donderdag 20 februari | 20 tot 21.30 uur

BURN-OUT EN STRESS
Infoavond
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Op vrijdag 7 februari 2020 is het na twee jaar weer tijd 
voor het sportgala van onze gemeente. Wie krijgt de 
trofee voor sportfiguur, sportbelofte en sportverdienste? 
De kandidaturen voor sportfiguur en belofte zijn 
intussen al ingediend. Kandidaturen voor de kampioenen
hulde kunnen nog tot 5 januari 2020 ingediend worden 
via het online formulier op onze website 
www.maarkedal.be/vrijetijd/sport/sportgala2020. 

Wie komt in aanmerking?  
Maarkedalse sporters of sportclubs die in 2019 één van 
volgende titels behaalden:

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

kampioenschap 
 ▷ deelname aan de Olympische (Winter)Spelen of 

de Paralympische (Winter)Spelen

Zit je in het vijfde of zesde leerjaar? Ben je graag 
creatief bezig? Wil je mensen helpen en de wereld 
verbeteren? Kriebelt het om zelf van alles te maken, 
maar ontbreekt het je aan basiskennis? Dan is de 
Tiener Techniek academie ideaal voor jou! Deze 
erkende STEM- academie is een samenwerking 
tussen Hogeschool VIVES en de gemeente.
Onder begeleiding van twee techniek mentoren maak 
je kennis met gereedschap en materialen, en ga je 
zelf een aantal technische uitdagingen aan.  
De reeks bestaat uit 12 workshops rond voeding, 
hout, programmeren, metaal, kunststof, elektriciteit en 
elektronica. Je gaat ook op bedrijfsbezoek in de 
gemeente.

De volgende techniekacademie is gepland van 
woensdag 22 januari tot 6 mei 2020, elke woensdag-
namiddag (behalve tijdens de schoolvakanties) van 
13.30 tot 15.30 uur. 
De deelnameprijs bedraagt 50 euro, materiaal en 
verzekering inbegrepen. 

Info en inschrijven op 
www.techniekacademie-maarkedal.be

Wie zijn onze  
sportkampioenen?

Techniekacademie voor tieners: 
12 workshops om te leren programmeren, solderen, koken …

Sportgala 2020
Vrijdag 7 februari om 20 uur  
(deuren open vanaf 19.15 uur) 
GC het Marca, Maarkeweg 65A,  
9680 Maarke-Kerkem
Gratis inkom, reservatie verplicht

De inwerkingtreding van de nieuwe 
inschrijvings regels werd uitgesteld, waardoor 
een centrale aanmeldingsprocedure voor het 
schooljaar 20202021 niet langer verplicht wordt.
In Maarkedal zal bijgevolg niet met een centrale 
aanmeldingsprocedure gewerkt worden.

HOE KAN JE JE KIND INSCHRIJVEN? 
Bezoek eerst een aantal scholen, zodat je 
een bewuste keuze kan maken. Op 
www.maarkedal.be/basisonderwijs vind je 
een overzicht van alle basisscholen in onze 
gemeente. Maak een afspraak om de scholen 
van jouw voorkeur te bezoeken.
Op 2 maart 2020 start in elke basisschool 
afzonderlijk de inschrijvingsperiode, waarbij 
de inschrijvingen vanaf die dag chronolo
gisch gebeuren tot de maximumcapaciteit 
van de school bereikt is. Dus is jouw kind 
geboren in 2018 of ben je op zoek naar een 
andere school: noteer 2 maart in je agenda!

Geen centrale  
aanmeldings  procedure  
in de Maarkedalse scholen

info en reservatie
www.maarkedal.be
vrijetijd@maarkedal.be 
055 33 46 52
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JEUGD

Kleutersportkamp ‘Carnaval’
Voor kinderen vanaf 3 jaar tot en met de 
derde kleuterklas

Verkleed je snel en kom binnen, het feest 
gaat hier beginnen! We gaan helemaal uit 
ons dak en halen zotte stunts uit. We maken 
muziek, dansen, gooien met confetti en 
schminken ons. We toveren onszelf om tot 
echte carnavalisten!

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

Ben jij een sportbeest in hart en nieren, een 
echte sportacus? Dan kan je jezelf tijdens dit 
kamp bewijzen! Elke dag gaan we nieuwe 
uitdagingen aan en beleven we een heleboel 
plezier. We bouwen ook ons eigen survival
parcours. Wie legt deze route het snelst af? 
Verder beoefenen we allerlei sporten: trampoline, 
ropeskipping, balsporten … We proberen ze 
allemaal! Niet twijfelen, inschrijven!

Ook tijdens de paas- en zomervakantie 
hoef je je geen seconde te vervelen

Jeugdkampen 
    tijdens de krokusvakantie

WAAR?
’t Sportkot in Leupegem  
Sompelplein 39B  
9700 Oudenaarde

WANNEER?
2428 februari

PRIJS
55 euro voor inwoners 
65 euro voor nietinwoners

DAGINDELING
Activiteiten van 9 tot 16 uur, 
uiteraard met pauzes en 
middagpauze.  
Gratis opvang van 8 tot 9 uur 
en van 16 tot 17 uur. 

INSCHRIJVEN
 ▷ De inschrijvingen starten op 18 december 2019 om 16 uur. 

Voor nietinwoners starten de inschrijvingen een dag later.
 ▷ Online inschrijven via maarkedal.ticketgang.eu. 

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

 ▷ Wie niet online inschrijft, kan zijn kinderen inschrijven bij 
de dienst Vrije Tijd (bij voorkeur na afspraak). Het 
inschrijvings geld moet dan cash betaald worden.

 ▷ Annuleren? 
Uitschrijven voor een activiteit kan tot twee weken voor 
aanvang. Er wordt hierbij 10% administratieve kosten 
afgehouden. 
Bij afwezigheid wegens ziekte wordt het volledig inschrijvings
geld terugbetaald, mits het voorleggen van een doktersattest 
binnen de twee weken na het einde van de activiteit.

Paasvakantie
 ▷ 610 april: speelpleinwerking  
 ▷ 1417 april: musicalkamp 

Zomervakantie
 ▷ 13 juli: speelpleinwerking 
 ▷ 610 juli: speelpleinwerking
 ▷ 1317 juli: speelpleinwerking 
 ▷ 37 augustus: speelpleinwerking
 ▷ 1014 augustus: speelpleinwerking 
 ▷ 1721 augustus: speelpleinwerking
 ▷ 1721 augustus: fietssportkamp 
 ▷ 2428 augustus: sport en kleutersportkamp  

WAAR
 ▷ De speelpleinwerking vindt plaats in de 

Vrije Basisschool Etikhove, Etikhoveplein 16. 
 ▷ De (kleuter)sportkampen vinden plaats in 

’t Sportkot in Leupegem.
 ▷ Het musicalkamp vindt plaats in GC het Marca.  

INSCHRIJVINGEN
 ▷ De inschrijvingen voor de paasvakantie 

starten op 12 februari 2020, die voor de 
zomervakantie op 22 april 2020. Voor niet
inwoners starten de inschrijvingen telkens 
een dag later. Wie een gezinsaccount heeft, 
krijgt een mailtje enkele dagen voor de start 
van de inschrijvingen. Wie nog geen account 
heeft, kan die nu al aanmaken via 
maarkedal.ticketgang.eu.   

paas- en zomervakantie



16 17▷ Nieuws uit Maarkedal Nieuws uit Maarkedal ◁

DRIEKONINGEN

Met Kerstmis en Nieuwjaar voor de deur, zijn ook de 
Driekoningen weer in aantocht! Iets waar we enorm 
naar uitkijken, die bijzondere traditie van Drie
koningen. Uniek voor onze gemeente, vanzelfspre
kend voor wie ermee opgroeide, moeilijk uit te 
leggen aan wie het fenomeen niet kent ...

De kinderen krijgen één dag om Driekoningen te 
vieren, de ‘grote zotten’ liefst vier: 

Net als de voorbije jaren biedt het gemeentebestuur 
tussen 19.30 en 22.30 uur in de verschillende 
deelgemeenten een drankje aan. Dit jaar is dat in 
‘t Hof Wijmenier in Maarke, ’t Vijfde Wiel in 
Schorisse, ’t Stoofke in Nukerke en De Zwarten 
Engel in Etikhove. In deze cafés kan je ook de lijst 
van ‘open huizen’ krijgen.

DRIEKONINGENFEESTEN 2020

Traditioneel klinken we op 1 januari samen met 
alle inwoners van Maarkedal op het nieuwe jaar! 
Na 20 jaar nieuwjaarswensen uitwisselen op het 

Etikhoveplein, zoeken we nu ‘warmere oorden’ op. 
We verwelkomen jullie met veel plezier op 
1 januari vanaf 11.30 uur in GC het Marca.

Koninklijke Fanfare de Bijenkorf zorgt voor een 
feestelijk aperitiefconcert. Daarna geven de 

Smartkramers er een lap op, gewapend met een 
boek vol ‘schoon liekes’: Marva, Paul Severs, Willy 

Sommers, Will Tura, Salim Seghers … De echte 
Vlaamse hits uit de seventies en eighties. Een 

feestje dus op de eerste dag van het jaar! 
Om 14 uur schenken we het laatste glas.

Denk eraan: 
breng je eigen fluitglas mee! 

We zoeken enkele vrijwilligers  
om tijdens de nieuwjaarsreceptie  
in te staan voor de bediening. 

Nieuwjaar: 
dat vieren we samen 

in het Marca

OPEN HUIZEN 
Geen Driekoningen zonder gastvrije ‘opendoenders’! 
Inwoners die tijdens de driekoningenfeesten voor 
volwassenen graag ‘koningen’ ontvangen, kunnen dit 
melden aan de dienst Vrije Tijd (vrijetijd@maarkedal.be of 
055 33 46 52). Hun namen en adressen komen op de 
lijst ‘open huizen’, die de avond zelf beschikbaar is in de 
vermelde cafés. 

De Bende van Nukerke  
steunt de ‘opendoenders’
De Bende van Nukerke steunt de Driekoningen in Nukerke. 
Iedereen die in deze deelgemeente op zaterdag 11 januari 
zijn huis openstelt, ontvangt van de Bende een M-bon ter 
waarde van 20 euro. Hier zijn twee 
voorwaarden aan verbonden: vermeld 
staan op de lijst ‘open huizen’ en 
minstens tot middernacht open zijn.

Uiteraard kunnen ook de kinderen (tot 14 jaar) volgens 
aloude traditie Driekoningen vieren. Dit jaar geven zij 
het startschot op zaterdag 4 januari. 
De kinderen verkleden zich en gaan van deur tot deur 
zingen voor een snoepje of een centje. Wij vragen de 
ouders om hun kinderen alleen op deze dag gemaskerd 
op straat te laten komen!
Om Zotte Zaterdag passend af te sluiten, is er een 
megacoole discoshow met Raf Violi. Alle kinderen tot 
14 jaar zijn welkom om van 16.30 tot 18 uur verkleed 
te komen feesten in GC het Marca in MaarkeKerkem. 
Het gemeentebestuur trakteert niet alleen op een 
supertoffe show, maar ook op koekjes en een drankje.
Inkom gratis en zonder inschrijving. 

OOK VOOR KINDEREN: 
ZOTTE ZATERDAG OP 4 JANUARI

 ▷ Dertienavond in MaarkeKerkem: zondag 5 januari
 ▷ Driekoningen in Schorisse: vrijdag 10 januari
 ▷ Driekoningen in Nukerke: zaterdag 11 januari
 ▷ Zotte Maandag in Etikhove: maandag 13 januari

Mannen van Etikhove organiseren
après-ski in de Rondelle: ganz toll!
Sinds een tiental jaar sluiten we Zotte Maandag 
samen af op café met muziek en een drankje. Bij 
gebrek aan café op het dorpsplein zorgen ‘de Mannen 
van Etikhove’ dit jaar voor een waardig alternatief: 
een bruisende aprèsskibar in de Rondelle aan de 
voet van de Taaienberg. Sneeuw, 
drank, ajuinsoep, hotdogs en 
schlagers: wunderbar!  
Deuren open vanaf 20 uur, de dj start 
om 23 uur. Zotte Maandagbuttons 
zijn beschikbaar vanaf 23 uur.

vrijetijd@maarkedal.be 
055 33 46 52
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ACTUA

Seingevers 
gezocht

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

INTERESSE? 
vrijetijd@maarkedal.be 
055 33 46 52

Feesten met de buren? 
Wij leggen bij!

Sinds 2015 kunnen buurtinitiatieven een feest
cheque aanvragen voor de organisatie van een feest. 
Op die manier wil het gemeentebestuur  initiatieven 
die de sociale contacten positief beïnvloeden, een 
duwtje in de rug geven. Ook voor 2020 kan de 
feestcheque aangevraagd worden.  

Hoe aanvragen? 
Via het aanvraagformulier op de website 
www.maarkedal.be/vrije-tijd/subsidies/
feestcheque-voor-buurtfeesten of bij de dienst 
Vrije Tijd. De aanvragen voor 2020 moeten uiterlijk 
op 31 december 2019 ingediend worden. 

Wat gebeurt er daarna?
Als uit de aanvraag blijkt dat het buurtfeest voldoet 
aan alle voorwaarden, wordt de feestcheque uiterlijk 
1 juni 2020 principieel goedgekeurd. De uitbetaling 
gebeurt na afloop van het buurtfeest en na het 
indienen van een bewijsdossiertje. 
De feestcheque bedraagt in principe 75 euro. 
Mochten er echter te veel aanvragen ingediend 
worden voor het voorziene budget, worden de 
bedragen procentueel en evenredig verminderd. 
Omgekeerd kunnen, wanneer het budget niet 
opgebruikt wordt door de aanvragen bij de indien
datum, latere aanvragen nog in aanmerking komen 
voor een feestcheque. Hierbij geldt dan het principe 
‘first in, first out’, tot uitputting van het budget. 
Het volledige reglement, de voorwaarden en het 
aanvraagformulier vind je via www.maarkedal.be/
vrije-tijd/subsidies/feestcheque-voor-buurtfeesten

Culturele en socioculturele 
vereni gingen: vraag je subsidie 
aan voor 1 februari
Culturele en socioculturele verenigingen 
kunnen tot uiterlijk 1 februari 2020 hun 
jaarlijks subsidiedossier indienen. Het 
subsidie en erkenningsreglement en de 
aanvraagformulieren zijn te raadplegen op 
www.maarkedal.be of verkrijgbaar bij de 
dienst Vrije Tijd. Verenigingen die tot nu toe 
jaarlijks een subsidieaanvraag indienden, zijn 
reeds aangeschreven. 
Verenigingen die nog niet erkend zijn en zich 
afvragen of ze in aanmerking komen voor 
subsidies, kunnen contact opnemen met de 
dienst Vrije Tijd. 

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

Nieuwe medewerkers

Afgelopen maanden startten Dimitri 
Heuvick (technische uitvoeringsdienst en 
recyclagepark), Liliane Vander Beken 
(kinderopvang O.Ma), Christel De Vos 
(naschoolse opvang gemeentelijke 
basisschool De Kleine Reus Maarke- 
Kerkem) en Caroline De Vleeschauwer 
(zorgkundige woonzorgcentrum Ter 
Gauwen) binnen onze diensten. We heten 
hun graag welkom.

Met pensioen

Jean-Paul Haustrate, na een carrière van 
35 jaar en de laatste jaren het vaste 
gezicht op het recyclagepark, en Luc 
Desmaele, sinds 2013 actief in de 
technische uitvoeringsdienst, gingen dan 
weer met pensioen. Hun willen we graag 
bedanken voor hun jarenlange inzet. We 
wensen hun veel plezier in de toekomst.

Maarkedal steunt inwoners 
Nepalees bergdorp
Het gemeentebestuur heeft 400 euro geschonken aan de 
vzw Samundra, een onafhankelijke BelgischNederlandse 
samenwerking die in het Nepalese bergdorp Mainapokhari 
ijvert voor betaalbare gezondheidszorg voor elke inwoner. 
Chris Vancauwenberghe, inwoonster van onze gemeente, 
vertrok in oktober voor drie weken naar Nepal. Ze was geladen 
met allerlei medisch materiaal voor de vzw Samundra – en 
kreeg dus ook een extra duwtje in de rug van Maarkedal. 

Dankzij Samundra draait het ziekenhuis naar behoren. De vzw zorgt voor fondsen en kennis, 
zodat lokale inwoners er zelf aan de slag kunnen.

Dimitri Heuvick, Caroline De Vleeschauwer,  
Christel De Vos en Liliane Vander Beken (vlnr).

Het ziekenhuis voor en na de 
verbouwingen van 2017: voor 
het afgelegen bergdorp een 
wereld van verschil.



20 21▷ Nieuws uit Maarkedal Nieuws uit Maarkedal ◁

RUBRIEK

Gedichtendag  
in Kunstacademie

Kleine dromen  
als opgevouwen briefjes

Ik zou wel eens door die grijze stof 
van mij willen waden

en hier en daar een kromgetrokken 
zenuw rechtbuigen 

Op 24 januari dragen de 
leerlingen van ‘Speltheater en 
Woordatelier’ van de Kunst
academie Vlaamse Ardennen 
afdeling Maarkedal een aantal 
gedichten voor. Zij doen dit 
onder leiding van Scarlett 
Henrist en Leentje Goemaere. 
Alle inwoners zijn van harte 
welkom om te komen luisteren 
en genieten.

Vrijdag 24 januari, van 17.30 tot 
19 uur in de bibliotheek.

Sedert dit jaar hebben we in Maarkedal geen 
cultuurraad meer, maar een cultuurnetwerk, met 
een nieuwe structuur en een nieuwe manier van 
werken. Twee keer per jaar wordt een Open Cultuur
platform georganiseerd, waarbij iedereen vrij kan 
aansluiten. Na een eerste Open Cultuurplatform in 
mei, waarbij de nieuwe werkwijze toegelicht werd, 
stond op 1 oktober het cultuuraanbod in onze 
gemeente centraal. Ook werd toen een kerngroep 
samengesteld die de volgende zes jaar de culturele 
initiatieven zal trekken. Zij gingen meteen aan de 
slag. Zo komt er een databank van creatievelingen 
uit de gemeente en introduceren we de hashtag 
#cultuurinmaarkedal op sociale media.

Ben jij een creatieve maker? 
Een kunstenaar, fotograaf, dichter, 
beeldhouwer of schrijver? Een 
muzikant, dj of grafisch vormge-
ver? En woon je in Maarkedal? 
Laat het ons weten!
Cultuurnetwerk Maarkedal is 
gestart met een databank van alle 
creatievelingen in onze gemeente. 
Op termijn wil men met deze 
gegevens aan de slag gaan voor 
bijvoorbeeld de organisatie van 
een optreden, een evenement of 
een tentoonstelling. 
Word je graag opgenomen in deze 
databank? Bezorg ons je gegevens 
via de website www.maarkedal.be/
vrije-tijd/cultuur.

#cultuurinmaarkedal 
Plaats je af en toe een foto of 
video van jouw creaties op 
Instagram of Facebook?  
Gebruik voortaan de hashtags 

#cultuurinmaarkedal en 
#maarkedalmoetjebeleven. Op die 
manier creëren we een netwerk op 
sociale media en krijgen kunste-
naars en muzikanten in onze 
gemeente meer zichtbaarheid. Zet 
je twijfels aan de kant en doe mee! 
Iedereen #cultuurinmaarkedal!

vrijetijd@maarkedal.be of 
055 33 46 52. 

KERNGROEP CULTUURCultuurnetwerk Maarkedal: 
alle ideeën zijn welkom

Kristof Van Duynslaeger  
(voorzitter)

Ivan Scheldeman 
(ondervoorzitter)

Ivan Adriaenssens  
(secretaris)

Iris Langen  
(penningmeester)

Ben jij een creatieve inwoner? 
Laat het ons weten

CULTUUR

Drie jaar na het eerste geschre
ven woord heeft regisseur 
Nicolaas Rahoens zijn langspeel
film klaar. ‘Adam & Eva’ is een 
charmante volksfilm vol drama, 
romantiek en vooral humor. Maar 
het is ook een sociaalcultureel 
project met als doel mensen 
samen te brengen en vooral de 
pracht en praal van onze geliefde 
Vlaamse Ardennen onder de 
aandacht te brengen. En daar zal 
Maarkedal niet in ontbreken! 
Eén van de grote bijrollen komt 
zelfs uit onze gemeente: Claire 
Vingerhoedt zet als vijfjarig 
achterkleinkind van Bob de Moor 
een prachtprestatie neer. 

Claire Vingerhoedt uit Maarkedal speelt een belangrijke rol in de film.

Een film over de Vlaamse Ardennen: daar mag Marijn Devalck, zelf afkomstig uit Brakel, niet in ontbreken. 

Het resultaat van het project wordt vertoond in GC het 
Marca van 12 tot en met 15 maart 2020. Reserveer tijdig 
je tickets op www.adamenevadefilm.be. 
Het Adam & Evateam, het Vlaams Ardens Verenigings
leven en de ‘Ambassadeur van de Vlaamse Ardennen’ 
Marijn Devalck, heten jullie alvast van harte welkom!

‘Adam & Eva’ 
Gefilmd in de Vlaamse Ardennen, straks te zien in GC het Marca

Leen Vandierendonck
Planes floating, leaking - 2019.
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MENSEN

Christ Segers & Ilse Leys 

Enki De Smet & Ellen Van Quickelberghe

Huwelijken

Febe De Maerteleire, dochter van  
Danny De Maerteleire en Annelies Oufflin

Flor Marcel Verkest, zoon van Wim Verkest en 
Evelyne Robyns

Julot Nies, zoon van Mathieu Nies en  
Caroline Vermeire

Leanna Verhellen, dochter van Fritsjof Verhellen 
en Paulien Moerman 

Noah Rau-Vanderbreucq, zoon van Zameer Rau en 
Wendy Vanderbreucq

Wout Cyr Vandenhole, zoon van Bjorn Vandenhole 
en Ellen Verhellen

Geboorten

Huldigingen

Decraeye Armand 

Demeulenaere Adrienne Céleste Roberte 

De Roose Marcel Theodore 

De Rouck Julia Maria 

Geeraerd Martha Clemence Marie 

Murez Lucie Jacqueline 

Nuttinck Etienne 

Pieters Ivonne Hélène 

Provost Cristiane Heliane Maria Martha 

Tembuyser Georgine Anna Maria 

Vanceunebroeck Odette Alma Josepha 

Vandenbossche André Edmond Arthur 

Vandenweghe Monica Rosa Adelina Evelina 

Van Gampelaere Marc Adolf Romanie 

Vanmaldeghem Marcel Achiel

Vervaeck Erik Florent 

Ysebaert Maria Anna Hermina 

Ysenbaert Maxime

Overlijdens

GOUDEN BRUILOFT GOUDEN BRUILOFT DIAMANTEN BRUILOFT

DIAMANTEN BRUILOFTGOUDEN BRUILOFT DIAMANTEN BRUILOFT

GOUDEN BRUILOFT DIAMANTEN BRUILOFT

Lucien Bauwens & Gynette Janssens  Bea Thienpont & Julien De Cock
Wielersportclub ‘Sport & Vermaak’ 
uit MaarkeKerkem bestaat 60 jaar

 Godelieve Bauwens & Pol Botteldoorn Jacques Vandendaele & Cécile Heuvick

Marie De Wolf uit WZC Haagwinde werd 102!

Huldiging 65jarigen

Agnès De Rooze & Fredy De Ridder MarieLouise Teirlinck & Marc Roman Paul Blommaert & Christiane Haelters

Liliane Gosseye & José Commere

Maandag 9 maart 2020 om 14 uur 
in WZC Haagwinde, Hasselstraat 7

Inleg: 5 euro per persoon

Seniorenquiz

seniorenadviesraad.maarkedal@telenet.be 
Dienst Leven en Welzijn: 055 33 46 59

Inschrijven kan tot 1 maart 2020 via
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TERUGBLIK

‘We beleefden een leuke tijd in 
het MOU, het museum van 
Oudenaarde en de Vlaamse 
Ardennen. We mochten er tussen 
de vele kunstwerken op zoek 
gaan naar MOUse, een jongen 
die 300 jaar geleden door de 
kasteelheer omgetoverd is in 
een … muis.’ 
‘In de beeldentuin vlak bij onze 
school was er tijd om gezellig te 
knuffelen, tussen de beelden van 
Willem Vermandere.’
‘Daarna gingen we in de klas zelf 
aan de slag. We maakten ons 
eigen portret. Wat dacht je van 
deze kleurrijke compositie met 
knoopjes?’

Eerste leerjaar Nukerke
maakt zelf kunst
‘Wij maakten eerst een compositie met 
schoolgerief, zoals latten, geodriehoeken, lijm ... 
Die voorwerpen moesten we overtrekken met 
zwarte stift. Met inkt en inktwissers maakten 
we er een cool kunstwerk van.’

Kleuters Maarke-Kerkem
op bezoek in Haagwinde
‘We mochten op uitstap naar het rusthuis 
Haagwinde. Daar bekeken we samen met de 
bewoners enkele kunstwerken. Zij zijn altijd 
superblij als wij op bezoek komen. Nadien 
mochten we zelf een kunstwerk maken. Makkie!’

Kleuters Nukerke bezoeken 
Mou en Kunstatelier 

Isabelle Van Hees

Tijdens World Cleanup Day op zaterdag 
21 september zorgden tal van helpende 
handen opnieuw voor een mooier stukje 
Maarkedal.

Eind september is de scholenveldloop een vaste afspraak voor alle leerlingen van de lagere scholen.

Frank Galan kwam op vraag van de senioren adviesraad 

naar het Marca en bezorgde alle aanwezigen een leuke 

muzikale namiddag.

Op 26 oktober streek het Festival van Vlaanderen 
neer in het Marca. Kwartslag bracht Canto Ostinato op marimba en vibrafoon; kunstenaar 
Matthieu Ronsse bracht een performance. 

Voor de Week van het Bos gingen 
alle Maarkedalse scholen op pad 
met een natuurgids.

‘Walvis zonder schoenen’, een fascinerend onderwater-
verhaal over vriendschap en gelukkig zijn, voor de 
kleuters van de 2de en 3de kleuterklas in het Marca.

Die Verdammte Spielerei und Kameraden 
ontroerden op 30 november een uitverkocht 
Marca met hun wonderschoon ‘Pakske Klassiek’.

In de herfstvakantie gingen 16 enthousiaste 10- tot 
12-jarigen aan de slag met de leukste technieken 
tijdens het techniekkamp.

Lichttekenen, zeefdruk, dans, fotografie …  
De workshops tijdens Kunstendag voor 
Kinderen op 17 november werden gesmaakt.

De leerlingen van het 5de  
en 6de leerjaar van alle 
Maarkedalse scholen stonden 
stil bij 11 november.

Naar jaarlijkse gewoonte herdachten 
we op 11 november Wapenstilstand.
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De Fortstraat loopt van ’t Lindeke 
aan de Bossenaarstraat tot aan de 
Taaienberg en is 746 meter lang 
en 4 meter breed, althans volgens 
de Atlas der Buurtwegen uit 1841.
Een verklaring geven voor dit 
toponiem is niet vanzelfsprekend. 
Een fort is een militair gebouw met dikke muren, 
wallen en grachten om zich te verdedigen tegen 
vijandelijke aanvallen. Maar in Etikhove is daar 
zeker geen sprake van.
Misschien valt de naam te verklaren als een plaats 
waar lang voor de kerstening bewoners begraven 
werden – een heidense begraafplaats dus (zoals 
Hotond en hoeve ter T’hont in Maarke). In Vlaande
ren ‘heeft men tot dusver weinig acht gegeven op de 
gemene begraefplaetsen of woerden, synoniem van 

Fort of Furt’, zo schreef geschied
kundige P. Blommaert in 1849. 
Aan de grens tussen Elzele en 
Ronse, bij de kapel Ter Heiden, ligt 
de kouter genaamd Furt. Edouard 
Joly, een amateurarcheoloog uit 
Ronse, schreef: ‘Naer de benae

ming te oordeelen (moet dit) als eene woerdplae
ts (begraafplaats) aanzien worden.’
Fort, Furt, het zou dus ook kunnen verwijzen naar 
voord(e): een doorwaadbare plaats aan een beek, of 
een weg daarnaartoe. 
Zoeken we het te ver? Volgens de Geïntegreerde 
Taalbank is wurth of wirth, furt een woord dat op 
het eind van de achtste eeuw al bekend was: een 
bewoonde hoogte, een omheind stuk land, een oude 
begraafplaats.

Het verhaal achter de straatnaam

Louise-Marie
24 december
17.30 uur

Kerstvieringen

Nukerke
25 december
9.30 uur

Etikhove
25 december
10.30 uur

‘Nand beet op zijn sjiek in die dagen. 
Nondedju, ge moet daarvoor ne 
klootzak zijn! Hij ging ieverst aan den 
toog staan druppels drinken. Urenlang. 
Tot hij meurve was en ’t verschil niet 
meer zag tussen een ieffrouwke van 
twintig en een oude mete. Onderweg 
naar huis veranderde hij tien keer van 
richting. In de Vijverbeke stond hij af te 
geven tegen de koeien achter den 
draad, beneden den Doorn begon hij, 
midden op ’t brugske, te zwijnselen 
toen hij de maan in het water van de 
beek zag liggen. En wat te vrezen was 
gebeurde: hij viel ineens slijlinge naar 
beneden. Met zijn smoel tegen de 
maan, die in duizend brokken 
uiteenspetste. Zwaddernat, zijn kloeven 
sopvol, zijn zondagskostum 
verdemeleerd. God en zijn heiligen 

verwensend voor al wat lelijk was, 
kroop hij de kant weer op. Stond 
daar half verdeuzeld te rezelen 
gelijk een riet. Hoorde de hoge 
bomen rondom flissen en fezelen 
en ieverst verderop een uil 
roepen. Hij zette het op een 
lopen, op goed valle het uit. 
Andermaal de verkeerd kant op 
natuurlijk. Dwarsdoor het Bos te Rijst. 
Om ten lange letste in Bosgat in plaats 
van thuis terecht te komen.’

Meurve: overrijp, bezopen

Zwijnselen: wiebelen, het evenwicht verliezen

Slijlinge: in één keer languit omvallen

Verdemeleerd: erg beschadigd, vernield

Rezelen: bibberen

Flissen: fluisteren

In ’t dialect
De hoofdrolspelers in de ‘Vertelsels bij de Leuvense stove’, een vervolgverhaal 
dat Paul Baekeland schreef voor het tijdschrift van de heemkundige kring 
Businarias, zijn Clementiene en Nand. In zijn teksten strooide Paul Baekeland, 
als rozijntjes in een koekebrood, kwistig het taalgebruik van vroeger rond.

TERUG IN DE TIJD VERENIGINGEN
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Wil je zelf of met je vereniging een 
optreden, concert of voordracht 
organiseren in het Marca? Dat kan!  

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

DECEMBER 

 17  Piv Huvluv op de Amberhoeve 
Dinsdag 17 december van 19 tot 22 uur

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

 17  Erfgoed: samen op zoek naar onze  
 voorouders in de Vlaamse Ardennen

door Familiekunde Vlaanderen
Dinsdag 17 december van 19 tot 20 uur en 
zondag 12 januari van 9 tot 11.30 uur

Documentatiecentrum Maarkedal,  
Nederholbeekstraat 1 
annemie.swillens@gmail.com

 17  Erfgoed: oude handschriften  
 onder de loupe

door Familiekunde Vlaanderen
Dinsdag 17 december van 20 tot 22 uur

Documentatiecentrum Maarkedal,  
Nederholbeekstraat 1 
annemie.swillens@gmail.com

 20  Kerstfeest Sema
Vrijdag 20 december van 14 tot 17 uur

Parochiezaal De Wante, Essestraat 1 
hermanbaecke@telenet.be, 0476 42 35 51

 21  High Tea op de Amberhoeve
Zaterdag 21 december van 15 tot 18 uur

Amberhoeve, Stokstraat 6

www.amberhoeve.be, 0495 50 95 12

 27  Wandel en geniet: kersteditie
Vrijdag 27 december van 8.30 tot 18.45 uur

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

 27  Kom bloed geven
Vrijdag 27 en maandag 30 december  
van 17 tot 20 uur

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

JANUARI 

  1   Nieuwjaarsreceptie 
Woensdag 1 januari van 11.30 tot 14 uur

GC het Marca, Maarkeweg 65A 
Dienst Vrije Tijd, vrijetijd@maarkedal.be,  
055 33 46 52

  4   Kinderdriekoningen Zotte Zaterdag
Zaterdag 4 januari van 16.30 tot 18 uur

GC het Marca, Maarkeweg 65A 
vrijetijd@maarkedal.be, 055 33 46 52

  5   Dertienavond Maarke-Kerkem
Zondag 5 januari van 19.30 tot 22.30 uur

‘t Hof Wijmenier, Wijmierstraat 20 
vrijetijd@maarkedal.be  
055 33 46 52

 10  Driekoningen Schorisse
Vrijdag 10 januari van 19.30 tot 22.30 uur

‘t Vijfde Wiel, Hofveldstraat 71 
vrijetijd@maarkedal.be  
055 33 46 52

 11  Driekoningen Nukerke
Zaterdag 11 januari van 19.30 tot 22.30 uur

’t Stoofke, Rijksweg 34 
vrijetijd@maarkedal.be  
055 33 46 52

 12  Erfgoed: samen op zoek naar onze  
 voorouders in de Vlaamse Ardennen

door Familiekunde Vlaanderen
Zondag 12 januari van 9 tot 11.30 uur

Documentatiecentrum Maarkedal,  
Nederholbeekstraat 1 
annemie.swillens@gmail.com

 13  Zotte Maandag Etikhove
Maandag 13 januari van 19.30 tot 22.30 uur

De Zwarten Engel, Onderbossenaarstraat 7 
vrijetijd@maarkedal.be  
055 33 46 52 

 18  
 Confessioni

Monoloog ‘De binnenzak van de ziel’ door Kurt 
Defrancq en luchtig debat over symboliek en 
spiritualiteit door em. prof. dr. Jean Paul Van 
Bendegem en em. prof. dr. Rik Pinxten.  
Ten voordele van ‘Give us a break’ en  
‘Zorgdorpen’.

Zaterdag 18 januari 

GC het Marca, Maarkeweg 65A 
confessioni@zorgdorpen.be

 26  Spaghetti-Benefiet
door Sema Maarkedal
Zondag 26 januari van 11 tot 18 uur

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

FEBRUARI 

  7   Sportgala
door Sportraad Maarkedal
Vrijdag 7 februari van 20 tot 22.30 uur

GC het Marca, Maarkeweg 65A 
vrijetijd@maarkedal.be, 055 33 46 52

27
30

 20  Infoavond burn-out en stress
door bibliotheek Maarkedal
Donderdag 20 februari van 20 tot 21.30 uur

Administratief Centrum, Nederholbeekstraat 1 
www.vormingplus-vlad.be/burn-out-en-stress-0 

 23  De oven warm gestookt
door Stones and Stories
Donderdag 20 februari van 20 tot 21.30 uur

Hofke ter Musse, Mussestraat 4 
stonesandstories@outlook.com 

MA ART 

  9   Seniorenquiz
door Seniorenadviesraad Maarkedal
Maandag 9 maart vanaf 14 uur

WZC Haagwinde, Hasselstraat 7 
seniorenadviesraad.maarkedal@telenet.be, 
0476 42 35 51

 20  Kom bloed geven
Vrijdag 20 en maandag 23 maart  
van 17 tot 20 uur

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

 25  Budgetvriendelijk bloemschikken
Woensdag 25 maart van 20 tot 22 uur en zaterdag 
28 maart van 14 tot 16 uur

Huiskameratelier Rivendel, Boigneberg 6 
g.achtergaele@telenet.be, 0486 21 69 22

20
23

25
28



ADMINISTRATIEF CENTRUM

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

 ӽ maandag tot vrijdag: 8 tot 12 uur
 ӽ woensdag- en vrijdagnamiddag: 13 tot 16.30 uur
 ӽ zaterdag (enkel Burgerzaken): 9 tot 11.30 uur 

Gesloten op woensdag 25, donderdag 26 december en 
woensdag 1 januari

BIBLIOTHEEK

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

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

Gesloten op woensdag 25, donderdag 26 december en 
woensdag 1 januari

OCMW

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

 ӹ SOCIALE DIENST
 ӽ maandag tot vrijdag: 8 tot 12 uur
 ӽ woensdag- en vrijdagnamiddag: 13 tot 16.30 uur

Gesloten op woensdag 25, donderdag 26 december en 
woensdag 1 januari

RECYCLAGEPARK

Stationsberg

 ӹ PARTICULIEREN
 ӽ woensdag: 12.30 tot 17 uur
 ӽ vrijdag: 12.30 tot 17 uur
 ӽ zaterdag: 9 tot 12 uur | 13 tot 16 uur

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

Gesloten op woensdag 25, donderdag 26 december en 
woensdag 1 januari

POLITIE

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

 ӽ Enkel na afspraak

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

WACHTDIENSTEN

 ӹ APOTHEKERS
0903 99 000, www.apotheek.be

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

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

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

 ӹ TANDARTSEN
0903 39 969, www.tandarts.be

STRIJKWINKEL

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

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

Gesloten van 23 december tot en met 4 januari

#maarkedalmoetjebeleven

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

NUTTIGE INFO
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SOCIALE MEDIA

@sofiegeldof@refugekapelleberg @verstraete_els

@francisraman @johan.deridder @legromaarkedal

@sofievanm @autempsdavant @charlotte_daydreamer



Wie herinnert zich…
Op de laatste pagina van dit magazine duiken we telkens in het imposante fotoarchief 
van onze heemkundige kring Businarias. Deze keer laten we ons inspireren door de 
nieuwjaarsreceptie, die in 2020 verhuist naar het Marca. Tien jaar geleden, op 1 januari 
2010, klonken we traditiegetrouw nog op het Etikhoveplein waar de Humble Ego’s zoals 
jaarlijks het beste van zichzelf gaven. Iedereen herinnert zich vast en zeker hun 
nieuwjaarshit ‘Ik heb getwijfeld over … Maarkedal’. Maar wie kwam die dag nog het glas 
heffen op het nieuwe jaar? Je vindt deze en nog andere foto’s terug op de 
Facebookpagina van Gemeente Maarkedal. Laat ons daar weten wie je herkent.

Met dank aan www.businarias.be

Nic Balthazar (links op de foto) 
en Michael Pas (midden) waren 
jaren met hun Humble Ego’s te 
gast op 1 januari.


