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… 86 procent van onze inwoners fier is
een Maarkedaller te zijn?
Van elke gemeente in Vlaanderen beschikt de Vlaamse overheid over
een gemeentemonitor, een verzameling van allerhande cijfers en
statistieken over de gemeente en haar OCMW. Daaruit blijkt dat de
Maarkedaller meer trots toont over zijn gemeente dan de rest van de
Vlamingen, met een gemiddelde van 69 procent.
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Nuttige info

Blijf op de hoogte van alle
nieuwtjes in Maarkedal!

… we in deze Publiek een nieuwe
rubriek lanceerden?
Haal je beste dialect maar boven, want wij trakteren je vier keer per
jaar op een ‘vertelselke’ en nemen je mee, terug in de tijd, op zoek
naar de betekenis van onze straatnamen.

Facebook:
www.facebook.com/maarkedal
Twitter:
@gemMaarkedal
#Maarkedal
Instagram:
#maarkedalmoetjebeleven
#maarkedal
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H

oe vaak moeten we niet horen hoe mooi het hier is? Het zijn
steevast buitenstaanders die ons komen bezoeken die ons daar
opnieuw moeten op wijzen. Omdat wij vergeten te kijken zijn,
door alle dagelijkse beslommeringen of omdat we zo druk bezig zijn
met het tonen aan iedereen hoe goed we wel bezig zijn - mea culpa
trouwens in naam van alle politici - waardoor we vergeten zijn wat
echt genieten is.
Alle dieren behalve de mens weten dat de voornaamste plicht van het
leven is ervan te genieten (S. Butler). En echt genieten wordt helemaal
waardevol als je het met iemand kan delen. Daar is in Maarkedal
genoeg kans toe. Met een springlevend verenigingsleven en hopen
vrijwilligers die er geheel belangeloos voor zorgen dat we elkaar nog
kennen, dat we nog een (h)echt dorp zijn zoals er nog weinig zijn,
waardoor we de vraag ‘wiens manneke zijde gij?’ nog betekenisvol
kunnen beantwoorden.
Er is dan ook goed nieuws vanuit onverwachte hoek.
Nukerke, het dorp dat eens zo bekend stond
om zijn dorpsfeesten en zijn uitgebreid
verenigingsleven, maar waar de laatste
jaren helaas steeds minder gebeurde,
krijgt opnieuw een echte kermis
op 10 en 11 augustus. En dat dankzij
de pas opgerichte ‘bende van Nukerke’.
Ik heb trouwens horen waaien dat er
ook in een andere hoek van de gemeente iets beweegt,
maar daarover later meer.
Uiteraard zien we jullie ook allemaal graag op onze
11 julimarkt ter ere van de Vlaamse feestdag op het
gemeenteplein. Ons 11-juli feest groeit en wordt
stilaan een begrip in de streek. Ik hoop jullie er
allemaal te mogen begroeten.
Er zijn dus redenen en mogelijkheden genoeg om
deze zomer in eigen streek te genieten. En om
die nog eens extra in de verf te zetten lanceren
we nog een leuke campagne: #maarkedalzomert.
Nog een aanrader ...
Misschien ter afsluiting nog één gouden tip
over hoe lang je op vakantie kan gaan: tot je
baas je gaat missen, maar probeer terug te zijn
vooraleer hij ontdekt dat hij het zonder jou
kan stellen.

Ik wou dat ik
niet in Maarkedal
woonde. Dan ging
ik er op vakantie.

Met enthousiaste groeten,
Joris Nachtergaele // Burgemeester
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11 JULI
AVONDMARKT OP HET PLEIN

Born to Be Wild
Compagnie 3 secondes brengt
met ‘Born to be Wild’ straattheater van de bovenste plank! Twee
vrouwen halen op acht meter
hoogte acrobatische toeren uit
aan een touw. Een beetje pikant,
soms gedurfd, en vooral heel
rock’n roll. Deze spectaculaire
show, waarin een flinke dosis
humor niet ontbreekt, verrast
jong en oud.
▷▷ om 20 uur
Acro Dance on Fire
Een indrukwekkende en
magische duo-vuurshow waarbij
acrobatiek, dans en vuur elkaar
ontmoeten.
De artiesten weten een acroba
tische vuurdansverhaal, op een
elegante en verfijnde wijze op
scène te zetten. Dit spektakel laat
geen publiek onberoerd.
▷▷ om 22.15 uur

PRAKTISCH:
▷▷ donderdag 11 juli vanaf 18 uur
▷▷ Etikhoveplein
▷▷ www.maarkedal.be/vrijetijd/11-juli-avondmarkt

Vlaanderen Feest ter gelegenheid van 11 juli! Ook Maarkedal feest mee! Dit jaar organiseren we intussen reeds voor de derde keer op rij een gezellige avondmarkt op het plein in
Etikhove. Meer dan 45 lokale standhouders zorgen samen voor een uitgebreid assortiment
met creatieve en homemade producten: juwelen, handtassen, keramiek, chocolade en
koekjes, ijs, confituurtjes, honing, plantgoed, houtwerk, wenskaarten, leuke hebbedingetjes … Ook de onmisbare eet- en drankstanden zullen niet ontbreken: frietjes, bbq, hamburgers, Thaise hapjes, frisdranken, wijnen, frisse pintjes … Een overzicht van de standhouders vind je op www.maarkedal.be/vrije-tijd/11-juli-avondmarkt.
Om er een echt feest van te
maken, hebben we volgend
programma in petto:
Circuspiste voor kleine circusartiesten
Een heuse circuspiste met
diabolo’s, balletjes, kegels,
flowersticks, ringen, lasso’s,

4

▷ Nieuws uit Maarkedal

pedalo’s, eenwielers, … Alle
kinderen vanaf vier jaar kunnen
hier hun circustalenten uitproberen of bijschaven.
Enkele professionele begeleiders
van ‘Circodans’ staan klaar om te
helpen, nieuwe trucjes te tonen
en die ook aan te leren.
▷▷ doorlopend van 18 tot 21 uur

De Stroete Dweilers
‘De Stroete Dweilers’ brengen
iedereen in de juiste stemming
en zorgen voor een ludieke
muzikale noot! Stilstaan is geen
optie. Waar is da feestje?
▷▷ van 18 tot 20 uur

Nieuws uit Maarkedal ◁
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Reistoelating voor minderjarigen
Minderjarigen die zonder moeder, vader of voogd
naar het buitenland reizen moeten in het bezit zijn
van een reistoestemming die ondertekend is door
een ouder of voogd. Ook indien de minderjarige
vergezeld wordt door andere volwassenen zoals
grootouders of de leiding van de jeugdbeweging is
een reistoelating noodzakelijk.
Dit meertalig document kan aangevraagd worden
bij de dienst Burgerzaken. Eén van de ouders moet
hiervoor aanwezig zijn. De handtekening van de
ouder wordt door onze medewerkers gewettigd.
Dienst Burgerzaken, 055 33 46 42
burgerzaken@maarkedal.be

Wees niet gek. Doe de tekencheck!
Kan jij ook wel eens genieten van een dagje wandelen in het bos, spelen in de tuin of
picknicken in het park? Let wel, kleine spinachtige beestjes, beter gekend als teken, kunnen
op de loer liggen. Ze bevinden zich in hoog gras of in de struiken wanneer ze op zoek zijn
naar bloed. De meeste teken zijn actief tussen maart en oktober. Eenmaal ze op je lichaam
gekropen zijn, zoeken ze warme plekjes op zoals knieholtes, liezen of oksels. Teken kunnen
zich vastbijten en je ziek maken, maar door te controleren kan je dit voorkomen.
▷▷ Controleer jezelf en anderen de dag zelf nog
wanneer je in de natuur bent geweest.
▷▷ Vind je een teek? Verwijder die dan rustig en in één
beweging. Hoe sneller de teek wordt verwijderd, hoe
kleiner de kans op besmetting met de bacterie
verantwoordelijk voor de ziekte van Lyme. Let er op
dat je de teek niet op de buik duwt of plat duwt.
Gebruik een tekenverwijderaar en smeer niets op de
teek voor verwijderen. Verbrand hem ook niet.
▷▷ Let de komende maand op symptomen zoals een
groter wordende rode kring rond de plaats van de
beet of symptomen die lijken op griep. Noteer de
datum en de plaats van de tekenbeet.
▷▷ Raadpleeg je arts indien je symptomen krijgt.

Heb je recht op een mantelzorgtoelage?
Sta jij in voor de thuisverzorging
van een zorgbehoevend persoon?
Dan kom je misschien in aanmerking voor een mantelzorgtoelage!
Hoeveel bedraagt de toelage en
wie komt in aanmerking?
De toelage bedraagt 300 euro voor
een volledig verzorgingsjaar. Bij
een onvolledig verzorgingsjaar
wordt de toelage verhoudingsgewijs berekend. De berekening van
de toelage gebeurt op basis van
het verzorgingsjaar dat het jaar
van de aanvraag voorafgaat.
Algemene toekenningsvoorwaarden
De verzorger en de zorgbehoevende moeten gedurende de periode
waarvoor de toelage aangevraagd
wordt, ingeschreven zijn in het
bevolkingsregister van Maarkedal
en er ook daadwerkelijk verblijven. De zorgbehoevende mag niet
permanent in een residentiële

instelling verblijven.
De mantelzorgtoelage wordt
slechts toegekend wanneer er
geen tussenkomst is door de
Vlaamse Zorgverzekering. Een
attest van de Vlaamse Zorgkas
vermeldt of en voor welke
periode een tussenkomst
verleend is door de Vlaamse
Zorgverzekering.
Bijzondere toekenningsvoorwaarden
▷▷ De zorgbehoevende is jonger
dan 21 jaar:
De zorgbehoevende geniet een
verhoogde kinderbijslag op
basis van een verminderde
zelfredzaamheid, wat gestaafd
wordt door een attest van het
kinderbijslagfonds.
▷▷ De zorgbehoevende is 21 jaar
of ouder:
De zorgbehoevende komt in
aanmerking bij een score van

minimaal 30 punten op de
BEL-profielschaal (dit attest
wordt afgeleverd door een
erkende indicatiesteller van de
Vlaamse Zorgverzekering: dit
kan een OCMW, een dienst
voor gezinszorg of een
mutualiteit zijn) of indien hij
over een attest van de Federale
Overheidsdienst Sociale
Zekerheid beschikt met een
vermindering zelfredzaamheid
van ten minste 12 punten.
Hoe een mantelzorgtoelage
aanvragen?
Maak een afspraak met de sociale
dienst om je aanvraag in te
dienen tot uiterlijk 31 augustus
2019. Verzorgers die vorig jaar een
toelage ontvingen, worden door
de Sociale Dienst gecontacteerd.
Sociale Dienst, 055 33 46 67
socialedienst@ocmwmaarkedal.be

Een tekenbeet vermijden is niet gemakkelijk, maar laat
dat je natuurpret niet bederven! Blijf zoveel mogelijk op
paden in het bos, draag bedekkende kledij en gebruik
een insectenwerend middel op basis van DEET om een
tekenbeet te voorkomen.
www.tekenbeten.be
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MOETRUBRIEK
JE BELEVEN

SCHATTEN VAN VLIEG

#maarkedalzomert
Maarkedal is niet zomaar een gemeente, een woonplaats, het staat voor iets
bruisends, iets levendigs, iets uniek. Het straalt enthousiasme en ambitie uit.
En wij maken er met z’n allen deel van uit: de Maarkedallers.
‘Maarkedal moet je beleven’, onze slogan, was nooit toepasselijker, want ook deze zomer is er
weer vanalles te beleven. En jij kan er iets mee winnen!

Deze zomer strijkt Vlieg ook in Maarkedal neer. Ga jij mee op
schattenjacht? Los de sappige opdrachten en raadsels op en
kraak zo de code om de schatkist van Vlieg te openen! Vind je de
schatkist? Als beloning ontvang je een smaakboekje boordevol
spelletjes. Het heerlijke parcours is een schattentocht van 5 km
midden in de natuur. Vlieg voelt zich hier helemaal thuis. Jij ook?

Post een originele foto van je dag op het natuurspeelplein, jouw blik op de concerten tijdens
COL, je romantische uitje, je sportieve uitdaging of chillend in je hangmat met zicht op ons
prachtige landschap. Toon ons hoe jij Maarkedal beleeft en maak kans op een Mbon!

#maarkedalzomert
Post je foto op instagram met de hashtags #maarkedalzomert en #maarkedalmoetjebeleven.
Wij selecteren de leukste beelden en misschien kaap jij wel een Mbon weg.
Had jij toch minder geluk? Kom dan op 11 juli zeker je machtige tattoo halen op de
avondmarkt op 11 juli op het Etikhoveplein, beleef Maarkedal en blijf leuke foto’s posten!
Alle info en het wedstrijdreglement op www.maarkedal.be.

Laat je fiets niet aan zijn (s)lot over!
Laat je fiets registreren en maak hem minder
aantrekkelijk voor potentiële dieven.
Tijdens onze gratis fietsregistraties plaatsen
we je rijksregisternummer met een speciale,
moeilijk te verwijderen sticker op het frame
van je fiets. Zo is duidelijk dat jij de eigenaar
bent. Fietsdieven kunnen een geregistreerde
fiets minder makkelijk doorverkopen.
Vinden we je gestolen fiets terug, dan
kunnen we jou makkelijk opsporen als
eigenaar dankzij het rijksregisternummer. En
jij kan ook makkelijk bewijzen dat je de
rechtmatige eigenaar bent.

De politie registreert
jouw fiets op de
avondmarkt op 11 juli
op het Etikhoveplein!
8
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Toch slachtoffer van fietsdiefstal? Doe zo
snel mogelijk aangifte bij de politie!
www.lokalepolitie.be/5426

Wie is Vlieg?
Ga op ontdekking en doe tussen
29 juni en 31 augustus mee aan
de zomerse zoektocht Schatten
van Vlieg in Maarkedal.
PRAKTISCH
▷▷ van 29 juni tot 31 augustus
▷▷ voor kinderen van 4 tot 12 jaar
▷▷ gratis
▷▷ deelnameformulieren zijn te
verkrijgen in de bibliotheek, bij
de dienst Burgerzaken of op
www.maarkedal.be/vrije-tijd/
activiteiten-jeugd

Het label Vlieg maakt het cultuur- en vrijetijdsaanbod voor
families met jonge kinderen (-12 jaar) zichtbaar en herkenbaar.
Heel wat organisatoren gebruiken het label om aan te duiden
welke activiteiten aan te raden zijn voor kinderen en hun mama’s
en papa’s.
Op www.uitmetvlieg.be vind je info op maat over uitstapjes en
activiteiten voor en met kinderen. Het is de meest volledige
vrijetijdsagenda voor Vlaanderen en Brussel voor kinderen tot en
met twaalf jaar. Je kan zoeken op leeftijd, plaats, datum of genre.
Jaarlijks organiseert Vlieg in samenwerking met andere partners
‘Schatten van Vlieg’: een schattentocht op verschillende locaties
in Vlaanderen en Brussel. Ook in Maarkedal kan je deze zomervakantie schatten komen zoeken.

Nieuws uit Maarkedal ◁
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Warme dagen,
zorg dragen

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

WEES VOORBEREID
20°
dag

maan

ag
dinsd
sdag
woen
erdag
dond
vrijdag
zaterdag
zondag

De dokter van wacht vind je zo
Zorg dat je altijd water bij je hebt.

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

Met de ondertekening van het charter engageren wij ons
om werk te maken van een samenhangend gezondheidsbeleid. We streven ernaar de gezonde keuze de meest
gemakkelijke keuze te maken. En het wegwerken van de
gezondheidsverschillen staat steeds voorop. Op basis van
de lokale noden en inspelend op actuele tendensen,
worden gezondheidscampagnes uitgewerkt voor burgers
en personeel, gaande van bewustmakingscampagnes tot
het stimuleren van ontmoeting en beweging.
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32°
30°
29°

Volg de weersvoorspellingen.

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

Drink vooral WATER.
Koffie en thee kunnen ook.

Kleurt je urine DONKER?
Drink meer!

HOU JEZELF KOEL

Dinsdagavond 7 mei 2019 ondertekenden op het
startevent ‘Gezonde Gemeente’ 28 stads- en
gemeentebesturen uit de regio het charter Gezonde
Gemeente van Logo Gezond+ vzw en engageren
zich zo om verder werk te maken van een structureel
preventief gezondheidsbeleid.
‘Gezonde Gemeente’ is een initiatief van het Vlaams
Instituut Gezond Leven en de Vlaamse Logo’s, met als
nauw betrokken partners de Vereniging van Vlaamse
Steden en Gemeenten (VVSG) en het Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs (VAD) met de steun van de
Vlaamse overheid.

30°

30°
20°
33°
22°
30°
19°

DRINK VOLDOENDE

Wanneer bel je 1733?
Als je medische hulp nodig hebt in het weekend, op feestdagen of ‘s nachts.
Via een keuzemenu kom je terecht bij een medewerker van de wachtpost of de
lokale wachtarts. Hij zal je een afspraak geven. Bel enkel naar 1733 voor medische problemen die niet kunnen wachten tot het spreekuur van je eigen arts.

Maarkedal krijgt label ‘Gezonde Gemeente’

20°
19°

Draag een
hoofddeksel.

Zoek
verfrissing op.

Kies voor lichte,
loszittende kledij.

Doe inspanningen op
koelere momenten.

Zoek een plekje in
de schaduw op om
te ontspannen.

HOU JE WOONRUIMTE KOEL

Logo Gezond+ vzw neemt het engagement op om steden
en gemeenten in dit kader te coachen op maat van hun
doelstellingen, mogelijkheden en draagkracht. Dit doen ze
samen met meerdere regionale partners.

Benut je
zonnewering
maximaal.

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

Een hitteslag kan
gevaarlijk zijn.
Bel 112 als nodig.

Verantwoordelijke uitgever: Dirk Dewolf, Koning Albert II-laan 35 bus 33, 1030 Brussel - november 2018 - Illustraties: Circuze

Heb je een medisch probleem als je vaste dokter er niet is? Dan bel je voortaan
naar het nummer 1733. Dit nummer voor niet-dringende medische hulp wordt
gekoppeld aan de lokale wachtdiensten.

21°

www.gezondegemeente.be
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Dienst Vrije Tijd bruist van enthousiasme en ideeën

‘Het leukste van onze job?
Samen met de lokale gemeenschap
iets verwezenlijken’
Wat voor jou of je kind vrije tijd is, is voor Mirjam, Ellen en Davy
soms hard werk. Van een erfgoedproject over een sportkamp tot
de 11 julimarkt: de dienst Vrije Tijd maakt het allemaal mogelijk.
De dienst Vrije Tijd kreeg in 2012
gestalte na een reorganisatie. Ze
werd verantwoordelijk voor sport,
cultuur en erfgoed, toerisme,
feestelijkheden en doelgroepenwerking. Verantwoordelijken van
dienst zijn Mirjam Sonck (53 en al
jarenlang bibliothecaris), Ellen De
Clercq (38) en Davy Haelters (38).
Mirjam: ‘Dat was natuurlijk een
aanpassing. Na jaren in de
bibliotheek moest ik voortaan
vooral plannen en de grote lijnen
uitzetten. Ik werd ook specialist in
subsidies; ik zoek graag uit welke
gemeentelijke dienst ergens recht
op heeft – ik heb de gemeente
toch al wat geld opgebracht (lacht).’
Davy: ‘Ik kom uit het jeugdwerk
en was hier al sinds 2006 in dienst
als deskundige jeugd, sport en
senioren. Iedereen heeft zijn
eigen specialiteit, maar we vullen
elkaar ook perfect aan.’
Ellen: ‘Ik werkte tot 2012 voor het
stadsarchief van Waregem, ik
deed er onder andere de publiekswerking. Dat was vaak lang bezig
zijn met één project, hier is veel
meer afwisseling.’
Want de dienst Vrije Tijd doet veel
meer dan het organiseren van
eenmalige evenementen, zoals
recent nog de COL-concerten. De
dienst ondersteunt lokale
verenigingen en heeft een eigen
uitleendienst. Er zijn de feestelijk-
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heden (Driekoningen!), de verhuur
van het Marca en de eigen
programmatie in het Marca. Ook
de speelpleinwerking en sportkampen worden hier georganiseerd.
Eén van de projecten waar de
dienst bijzonder fier op is, is Z+.
Mirjam: ‘We waren van plan extra
rustbanken te plaatsen langs onze
vele wandelwegen, maar niet de
doorsnee banken die je overal
ziet. We waren uit op extra
creativiteit en hebben die gezocht
via een wedstrijd. Daar hebben we
100 inzendingen voor gekregen.’
Davy: ‘Z+ heeft geresulteerd in vijf
bijzondere zitelementen, die met
elkaar verbonden zijn door een
wandelroute. Het hele traject was
bijzonder boeiend en heeft ons
interessante contacten opgeleverd.’
Ellen: ‘Dat de meeste zitelementen verwezenlijkt zijn door
aannemers uit Maarkedal geeft
het project een bijzondere
meerwaarde. We proberen altijd
onze inwoners te betrekken bij
wat we doen en voor Z+ is dat
bijzonder goed gelukt.’
Davy: ‘Kijk, dit is het leuke aan
onze job: samen met de lokale
gemeenschap iets verwezenlijken
en zo een meerwaarde creëren.’
Momenteel is de dienst druk
bezig met de organisatie van de

avondmarkt op 11 juli.
Mirjam: ‘Het succes van die markt
de voorbije twee jaar heeft ons
veel plezier gedaan. Zeker omdat
het ook een idee van ons was dat
we helemaal zelf hebben gerealiseerd.’
Davy: ‘Ik kwam op het idee toen
ik op vakantie in Frankrijk
terechtkwam op een marktje met
plaatselijke standhouders. Toen
we zelf overtuigd waren om dit
ook hier te doen, hebben we het
college van burgemeester en
schepenen warm gemaakt en er
samen onze schouders onder
gezet. We waren verrast door de
grote respons van inwoners die
wilden meewerken.’
Ellen: ‘Alles staat of valt natuurlijk
met de standhouders. We willen
geen klassieke markt met alleen
professionals, maar ook met
mensen die zelf iets maken.’
Davy: ‘Iets uit de grond stampen
en dan zien dat het een succes is:
zalig! ’s Anderendaags zaten we
hier wel met kleine oogjes, maar
ook met het gevoel: amai, wat was
dàt zeg. Om zoiets op poten te
zetten, moet je goed op elkaar zijn
ingespeeld. En positief denken!’
Zoveel enthousiasme, dat werkt
aanstekelijk. Allen naar de
avondmarkt dus op 11 juli!
Dienst Vrije Tijd, 055 33 46 52
vrijetijd@maarkedal.be
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ROND RONSE

Nieuwe plannen N60:
Maarkedal, laat je stem horen!
Nadat het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Missing link N60 te Ronse’
werd vernietigd, werd beslist tot de herneming van de procedure voor de
N60 Ronse door middel van een geïntegreerd planningsproces: Rond
Ronse. Doordat men nu opnieuw wil vertrekken van een ‘wit blad’ en alle
mogelijkheden en tracé’s opnieuw op tafel liggen, is het cruciaal dat we ook
vanuit Maarkedal onze stem laten horen!

Wat denk jij?
Geef jouw mening over Rond Ronse!
Nog tot en met 2 augustus kan je de start- en
procesnota raadplegen op www.rondronse.be.
Je kan ook een afspraak maken met de dienst
Omgeving en Wonen, indien je de nota’s liever
inkijkt in het Administratief Centrum.
Je kan je standpunten, adviezen of opmerkingen
indienen per brief gericht aan de gemeentebesturen van Ronse, Maarkedal of Kluisbergen of per
brief naar het Departement Omgeving. Je kan je
brief ook afgeven tegen ontvangstbewijs.
Op 11 juni vond een participatiesessie plaats over
de uitdagingen voor de streek rond Ronse. Ook
daar kon je je opmerkingen en adviezen meegeven over de start- en de procesnota. Je kreeg er
onder andere ook informatie over het plangebied,
de doelstellingen en de aanpak.

Het project ‘Rond Ronse’ kent een
uitgebreide voorgeschiedenis, die
in 2014 tot stand kwam met de
definitieve vaststelling van het
gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) ‘Missing link
N60 te Ronse’. Tegen het GRUP
werden zes annulatieberoepen
ingediend, waarna het in 2016
werd vernietigd bij een arrest van
de Raad van State.
De Vlaamse Regering besliste tot
herneming van de procedure voor
de N60 Ronse, door middel van
een geïntegreerd planningsproces.
De Werkvennootschap en het
Departement Omgeving hernemen de procedure voor de N60
onder de naam ‘Rond Ronse’. Het
team achter ‘Rond Ronse’ gaat op
zoek naar breed gedragen
oplossingen voor verschillende
uitdagingen in en rond Ronse. Dat
doet het door van meet af aan
zoveel mogelijk belanghebbenden
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uit de streek te betrekken.

Verschillende uitdagingen
‘Rond Ronse’ gaat enerzijds op
zoek naar breed gedragen en
duurzame oplossingen voor de
mobiliteitsproblemen. Vandaag
doorkruisen zowel de N60 als de
N48, die zorgt voor de ontsluiting
van het bedrijventerrein
Klein-Frankrijk, het stadscentrum. Het team wil een betere
ontsluiting van de regio creëren
door het realiseren van een
bovenlokale verbinding op de
N60. Daarnaast wordt ook ingezet
op de verkeersveiligheid en
leefbaarheid in en rond Ronse, en
op het verhogen van de multimodale bereikbaarheid door
degelijke alternatieven te
onderzoeken voor de auto.
Anderzijds wil ‘Rond Ronse’ ook
een hefboom zijn om maatschappelijke meerwaarden in de regio
te realiseren op vlak van kwalita-

tieve stedelijke ruimte, landschap,
natuur en bebossing, landbouw,
en erfgoed.

Naast deze twee officiële inspraakmogelijkheden
gaat het team achter ‘Rond Ronse’ op regelmatige
tijdstippen in dialoog met alle belanghebbenden,

en dus ook de burger. Op die manier wordt
gestreefd naar maximale participatie. Ga je graag
in gesprek met de experten over een bepaald
thema? Schrijf je in voor de huiskamergesprekken
via www.rondronse.be. Het team laat weten of ze
bij jou langskomen.

Denk mee: vul de enquête in
Wil je liever op een informele manier mee
nadenken over de troeven en knelpunten in de
brede streek rond Ronse-Maarkedal-Kluisbergen:
op het vlak van mobiliteit, maar ook op het vlak
van (stedelijke en gemeentelijke) voorzieningen,
natuur … ? Neem deel aan de enquête via
www.rondronse.be/enquete. Met de resultaten
gaat het studieteam aan de slag.
Natuurlijk kan ‘Rond Ronse’ niet alles oplossen
waarover in de enquête vragen gesteld worden.
Maar met een brede kijk op de troeven en noden
van de streek komen de beste oplossingen naar
voren!

Expertises samenbrengen
De Vlaamse Regering heeft de
start- en procesnota voor ‘Rond
Ronse’ op 17 mei goedgekeurd.
Rond beide nota’s wordt nu een
publieke raadpleging georganiseerd, die loopt van 4 juni tot en
met 2 augustus.
‘Rond Ronse’ vertrekt niet van
oplossingen, maar brengt in
eerste instantie de noden in kaart
waarvoor oplossingen gezocht
moeten worden. Van daaruit
worden samen met belanghebbenden de doelstellingen bepaald
en wordt met hen naar oplossingen gezocht.
www.rondronse.be
Omgeving en Wonen
055 33 46 44
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Streekmotor 23 steunt ook jouw project!
Zes sociale en groene projecten voeren de komende
weken een crowdfundingcampagne met de steun
van Streekmotor23, dat het opgehaalde bedrag zal
verdubbelen.
Streekmotor23 is een streekfonds dat sinds 2017
sociale en groene projecten steunt in de Vlaamse
Ardennen en Denderstreek aan de hand van
crowdfunding en projectsteun. Jaarlijks wordt een
selectie gemaakt uit een aantal projectideeën.
De projecten zetten zich in voor verschillende
sociale noden. De rode draad is dat ze mensen
verbinden met elkaar en met de omgeving.
▷▷ Voedseltuin Rijkbos (Zottegem) is een sociaal-ecologisch
samentuinproject waar zowel
kwetsbare doelgroepen als
andere bewoners uit de
omgeving komen werken.
▷▷ Tuin 9420 (Erpe-Mere) wordt dan weer een openlucht-ontmoetingsplek in Erpe-Mere voor buren,
schoolkinderen, skaters, moestuiniers enz.
▷▷ BuurtPunt E17 (Oudenaarde)
wordt eveneens een ontmoetingsplek voor de buurt, en
tegelijk een werkervaringsplek
voor jongeren. Bewoners van
Heuvelheem (zorgaanbieder
voor mensen met een
beperking) zullen er de tuin onderhouden.

Grijkoort
Strijkwinkels en Ophaalpunten

Uw strijk,
onze zorg

▷▷ Kinderboerderij Diggie (Brakel) wil kinderen in contact
brengen met hun omgeving, het buitenleven en het
landschap van de Vlaamse Ardennen.
▷▷ Give us a Break (Oudenaarde)
speelt dan weer in op één van
de noden in de streek: een
gebrek aan opvangmogelijkheden voor kinderen met een
beperking.
▷▷ MPI ’t Craeneveld (Oudenaarde) wil een looppiste en
een rolwagenpad aanleggen die ook toegankelijk zullen
zijn voor de buurtbewoners.
De gekozen projecten moeten een crowdfundingcampagne doorlopen om zelf middelen op te halen.
Streekmotor23 verdubbelt het opgehaalde bedrag
met een maximum van 5.000 euro. Om deze
verdubbeling te kunnen realiseren, kan Streekmotor23 rekenen op de steun van lokale bedrijven. La
Lorraine Bakery Group, vdk bank, Willy Naessens,
Solva, ON Semiconductor, Chokran, GFS, Danilith,
Farys en VD Gereedschappen zegden hun steun
reeds toe.
Via www.streekmotor23.be kan je de crowdfunding
van deze projecten steunen. Streekmotor23 is
ondergebracht bij de Koning Boudewijnstichting.
www.streekmotor23.be
HEB JE ZELF EEN PROJECTIDEE?
Zowel vzw’s, feitelijke verenigingen,
scholen als burgers kunnen projecten
indien. Van juni tot november kunnen
opnieuw projecten worden ingediend!

De strijkwinkel
Professioneel gestreken linnen, snelle service, netjes verpakt.
Ook nieuwkuis mogelijk.

Openingsuren
Maandag 8 tot 10 uur
Woensdag 16 tot 18 uur
Donderdag 15 tot 17 uur
Zaterdag 9.30 tot 11.30 uur

G es
lot
en men van
et 2 15 to
7 ju
li! t

Grijkoort – OCMW Maarkedal, Etikhovestraat 1
www.grijkoort.be, strijkwinkel.brakel@grijkoort.be
0472 63 68 46 of 055 42 06 04
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Paard in het landschap

Het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen sensibiliseert, inspireert,
begeleidt en ondersteunt paardenhouders in de Vlaamse Ardennen om
hun paardenweides en infrastructuur natuurvriendelijk en landschappelijk
waardevol in te passen in het omgevende landschap, zodat dit een meerwaarde is voor zowel natuur, landschap als voor de paarden zelf.

Binnen het werkingsgebied van
het Regionaal Landschap Vlaamse
Ardennen maken één professionele en vier hobby-paardenhouderijen kans op advies, begeleiding en financiële steun om hun
terreinen natuurvriendelijk en
landschappelijk waardevol in te
kleden.
Hierbij is keuze uit tal van
biodiversiteitsverhogende
maatregelen zoals: het aanplanten van kleine landschapselementen (hagen, heggen, houtkanten, solitaire bomen) met
inheemse, streekeigen soorten,
die zo goed mogelijk aansluiten
bij de omgeving en waarbij
gekeken wordt naar de voordelen
voor de paarden (natuurlijke
afsluitingen, leveren van schaduw en beschutting, leveren van
voedsel, loof, schors ...), het
aanleggen van poelen of toepassen van natuurvriendelijk beheer
van reeds aanwezige waterelementen, het toepassen van

ecologisch weide- en hooilandbeheer, het aanbrengen van
inbouwnestkasten bij infrastructuur en agrarische bouw …
Paardenhouders die meestappen
in het project zijn tevens bereid
om een ambassadeursrol op zich
te nemen en hun ervaringen mee
uit te dragen om zo het natuur-,
landschap- en milieubewustzijn
bij andere paardenhouders in de
Vlaamse Ardennen te vergroten.
Heb je interesse om jouw
paardenweides en infrastructuur
natuurvriendelijk en landschappelijk waardevol in te passen in
het omgevende landschap?
Wil je een meerwaarde voor
zowel natuur, landschap als voor
je paarden zelf? Ben je hiervoor
op zoek naar advies, begeleiding
en ondersteuning of wil je meer
weten over het project ‘Paard in
het Landschap’? Neem contact op
met Tine Degezelle, 055 20 72 65,
tine.degezelle@rlva.be.

Waarvoor kan je bij RLVA terecht?
▷▷ Eerstelijnsadvies voor aanleg
en onderhoud van kleine
landschapselementen en klein
historisch erfgoed en advies met
betrekking tot terreininrichting.
Dit omvat prospectie, terreinbezoek, advies, vergunningen,
prijsraming en cofinanciering van
de werken tot 80%.
▷▷ Biodiversiteitsloket: eerstelijnsadvies en prospectie rond
bescherming van inheemse
fauna en flora.
▷▷ Gratis laten knotten van bomen
in ruil voor brandhout
(www.goedgeknot.be).
▷▷ Gratis laten plukken van je
hoogstamfruit
(www.goedgeplukt.be).
▷▷ Jaarlijkse boomplantactie waarbij
streekeigen plantgoed en
fruitbomen aangeboden wordt
aan voordelige prijs.
Meer info en tal van inspirerende
voorbeelden op www.rlva.be.
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TERUG IN DE TIJD

BIBLIOTHEEK

De bibliotheek is gesloten van woensdag 24 juli tot en met zaterdag 3 augustus

Een zoektocht naar de betekenis van onze straatnamen ...

BOELAARDSTRAAT

De Boelaardstraat. Ze begint aan
de kerk van Nukerke, kruist de
Pontstraat en draait iets verder
naar links om te eindigen aan het
Hofke ter Musse, de Mussestraat
te Etikhove.
Het is een deel van de veel
langere Boulaertse heerweg die
in Berchem begint, via Zulzeke
dwars door Nukerke trekt en zijn
weg verder zet via de Mussestraat, Nederholbeekstraat,

Boitsbank, Taaienberg, Poesthem,
Aatse Heerweg, Delfdries en
Leideveld, dwarst dan de
Langestraat in Schorisse en
vervolgt zijn weg via de Heirwegstraat naar Brakel om uiteindelijk
in Boelare aan te komen.
In onze zoektocht naar de
betekenis van de straatnaam
komen we bij ‘boeleren’: overspel
plegen, hoereren, in ontucht
leven.
Onze voorouders geloofden dat
de heksen tijdens de Walpurgisnacht, de nacht van 30 april op
1 mei, hun bezems bestegen en
naar de bergtoppen vlogen om er
de heksensabbat te vieren.

Een gezonde portie stress maakt het leven boeiend. Het is niet nodig (en ook
niet mogelijk) om stress volledig te vermijden. Maar als je het gevoel hebt elke
dag een race tegen de klok te lopen, wordt het tijd om je stressniveau in de
hand te houden. Hendrik Gaublomme, specialist in de materie, is de reddende
engel van dienst: hij leert je lichamelijke en mentale signalen van stress
herkennen en op de juiste manier ontspannen om de gevolgen van langdurige
stress tegen te gaan: het begin van je stressbestendig leven.

Tijdens deze feesten zouden de
heksen copuleren met demonen
en duivels.
Het is wellicht te ver gezocht om
de naam Boelaardstraat hiermee
te verbinden? Of toch niet?
Eenmaal de Pontstraat gekruist te
hebben, ligt langs de Boelaardstraat de Exkauter, in de volksmond nogal snel de Hekskouter.
En ook een aarden zijweg van de
Boelaardstraat kreeg een naam
die aanleunt bij heksen en
toverij, het werd Toveressestaat.
Wat daar allemaal gebeurd is, we
hebben er het raden naar ...

Een fragment uit ‘Vertelsels bij de Leuvense stove’, een bundel verhalen die Paul Baekeland schreef
voor het tijdschrift van de heemkundige kring Businarias en waarin, als rozijntjes in een koekenbrood,
kwistig het taalgebruik van vroeger is rondgestrooid. Zijn eerste bijdrage begon als volgt.

In ’t dialect
‘Het was putje winter, avond, gesmuikt, pikdonker. Sielkieze Pee’s
Clementiene, had nog een schep schabielen op de stoof gedaan en
een kimpie zak tegen de grijte van de deur geschoven. Pee die de
ganse dag in het Pierbos buidzen had gemaakt af en toe in zijn
handen had moeten blazen omdat ze in den tintel waren, ’s noens in
de vrieskou, op zijn poterstoel gezeten, zijn boterham met een schelle
geringeld had gegeten, was van de warmte in druilinge gevallen, met
zijn hoofd achterover tegen de dresse. Hij sliep met huutsies, want
gemakkelijk zat hij daar niet. En André, de oude kattepieschuifel tegen
de sterren op, was een botvinkmuitje aan het timmeren, iets wat lawaai
maakte. Terwijl Leontientje, noch mossel noch vis, rammelgat, gelijk
haar tante Fie zaliger, optemets zot gelijk een drilnote, zat te kwebbelen als een ekster, binst dat ze haar moeder hielp met een wrong
sajette die moest opgerold worden …’

Paul Baekeland, geboren te Schorisse op 30 maart 1936, is overleden op 22 mei 2019.
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Vorming: leren ontspannen - minder stress

PRAKTISCH:
▷▷ donderdag 19, 26 september en 3 oktober
▷▷ 19.30 tot 22 uur | Administratief Centrum, zaaltje tweede verdieping
▷▷ kostprijs: 36 euro voor de drie sessies
▷▷ inschrijven via www.vormingplus-vlad.be, 09 330 21 30 of e-mail:
info@vormingplus-vlad.be

Nieuwe collectieonderdelen:
reisgidsen, e-boeken

en grootletterboeken

Voel jij de reiskriebels al? Dan hebben
we goed nieuws! Er zijn extra veel
nieuwe reisgidsen in de bibliotheek,
kom zeker een kijkje nemen en
droom weg.
Zelfs als je niet veel plaats vrij hebt in
je bagage, kan je toch een vakantie
lang lezen, want we hebben een hele
collectie nieuwe e-boeken. Reserveer
je e-reader en e-boeken tijdig!
En ook onze speciale collectie voor
wie minder goed de kleine letters kan
lezen, de grootletterboeken, steekt in
een nieuw jasje.
Kom snel je keuze maken!

Oproep: stuur je e-mailadres naar de bibliotheek
In oktober schakelen we over naar een nieuw bibliotheeksysteem. Vanaf dan bezorgen we de maningen en herinneringen liefst via mail. Heb je je e-mailadres nog niet aan de bibliotheek bezorgd? Doe het dan voor september, zo
ontvang je je maningen via mail en moet je geen extra portkosten meer betalen. Daarnaast zal je een herinnering
krijgen wanneer de inleverdatum eraan komt.
Je kan ons je e-mailadres bezorgen door het invullen van een formulier op www.maarkedal.be/vrije-tijd/bibliotheek.
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MOET JE BELEVEN

Meer info:

RUITER
OMMEGANGEN
Tekst_body

FIETSSPORTKAMP ‘Vive le Vélo’
26 tot 30 augustus

We verkennen de eigen gemeente en regio met de
fiets, waarbij telkens een tocht van 50 à 75 km op
het programma staat. Eén dag gaan we met de
mountainbike op pad, één keer wagen we ons op de
BMX-piste en de wielerpiste Eddy Merckx in Gent.
De andere dagen staan fietstochten in de Vlaamse
Ardennen op het programma.
Enig fietsniveau is dus wel vereist, maar het is zeker
niet de bedoeling om toekomstige professionele
wielrenners op te leiden.
In de voormiddag rijdt de volledige groep samen. ‘s
Middags wordt de groep opgesplitst volgens het
fietsniveau. We proberen het kamp voor iedereen zo

uitdagend, maar ook zo aangenaam mogelijk te
maken.
PRAKTISCH
▷▷ van maandag 26 tot en met vrijdag 30 augustus
▷▷ elke dag van 9 tot 16 uur
▷▷ er is geen opvang voorzien
▷▷ voor kinderen geboren van 2004 tot en met 2008
▷▷ verzamelplaats: Administratief Centrum,
Nederholbeekstraat 1
▷▷ kostprijs: 65 euro voor inwoners en 75 euro voor
niet-inwoners
▷▷ inschrijven via maarkedal.ticketgang.eu
let op: gebruik steeds dezelfde gezinsaccount!

AVONTURENSPORTDAG donderdag 22 augustus
Voor jongeren van 10 tot 15 jaar

Ben je tussen 10 en 15 jaar en heb je zin in avontuur? Dan is de avonturensportdag echt iets voor
jou! Laserbattle, paintball, speleo, touwenparcours,
muurklimmen, big swing, free fall …
Op donderdag 22 augustus organiseert de Burensportdienst Vlaamse Ardennen een avonturensportdag voor jongeren in de IJsmolenhoeve in Ronse.

TRADITIONELE RUITEROMMEGANGEN
IN MAARKEDAL
Sint-Eligius ruiterommegang Maarke-Kerkem 23 juni
Sint-Donatus ruiterommegang Etikhove 14 juli
Sint-Michel ruiterommegang Nukerke 21 juli
Sint-Rochus ruiterommegang Schorisse 8 september
www.maarkedalmoetjebeleven.be | vrijetijd@maarkedal.be | 055 33 46 52

Meer info: www.maarkedal.be | vrijetijd@maarkedal.be | 055 33 46 52

Deelnemers kunnen kiezen uit drie formules:
▷▷ formule 1: paintball (dubbele sessie),
highropes en mangrove
▷▷ formule 2: laserbattle, lage touwenpiste,
muurklimmen, boogschieten en speleo
▷▷ formule 3: big swing, knuffelpaal
en free fall, bubbleball en
wipe out

PRAKTISCH
▷▷ Donderdag 22 augustus van 9 uur tot 16 uur
▷▷ Voor kinderen uit geboortejaar 2004 tot en met 2009
▷▷ Locatie: De IJsmolenhoeve, Kanarieberg 1, 9600 Ronse
▷▷ Door de nabijheid van de locatie wordt dit jaar geen
busvervoer voorzien. Afspraak aan de IJsmolenhoeve
om 9 uur.

▷▷ Kostprijs: 15 euro per persoon (1 drankje
inbegrepen)
▷▷ Eigen lunchpakket meenemen
▷▷ Inschrijven via maarkedal.ticketgang.eu.
Let op: gebruik steeds dezelfde gezinsaccount!
▷▷ Stuur ook een mailtje naar de dienst Vrije Tijd:
vrijetijd@maarkedal.be met vermelding van de
formule van jouw keuze.

V.U. gemeente Maarkedal, 2019
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Oost-Vlaamse brandweer rekruteert op festivals, events en scholen

Parttime brandweermannen
en -vrouwen gezocht
De zes Oost-Vlaamse hulpverleningszones starten een
grote campagne om ruim 200 brandweermannen en
-vrouwen te werven. Tientallen pompiers staan tussen mei
en september op festivals, events en scholen met een
interactieve rekruteringsstand. De brandweer verspreidt
promovideo’s en een online kaarttool waar mensen
kunnen checken in welke kazerne ze aan de slag kunnen.

Last van wespen?
Een zacht najaar 2018 en voorjaar 2019 kunnen er
voor zorgen dat meer wespenkoninginnen overleven.
In de maand april start die koningin een nieuwe
kolonie, waarop tegen de zomer de wespenkolonies
zeer actief worden. Meestal is zo’n wespennest
onschadelijk: zeker wanneer hij niet in of aan de
woning zit. Verdelgen is dus ook niet altijd nodig.
Stoort de wespenkolonie je niet, en vormt hij geen
direct gevaar, laat de insecten dan met rust. Wespen
zijn immers nuttig: ze jagen op muggen, vliegen en
andere insecten. Vormt de kolonie wel een gevaar
voor jou, je gezin of dieren: maak dan melding via
het meldingsformulier op www.bvlar.be. Hou er
rekening mee dat de wespenverdelgers niet altijd
onmiddellijk langskomen en dat, eens de verdelging
heeft plaatsgevonden, de afsterving van de kolonie
enige tijd kan duren.
De gewone wesp wordt 17 tot 20 mm lang en is

stereotiep
gekleurd in
zwart en geel.
Sinds enkele jaren
heeft onze inheemse
wesp er een concurrent bij, namelijk de Aziatische
hoornaar. Deze uitheemse wespensoort is zeer
invasief en richt heel wat schade aan, onder meer
ook aan bijenvolken. Het bestrijden ervan is een
complexe taak, en kan moeilijk met de huidige
verdelgingsmiddelen: de soort vliegt zeer snel uit
waardoor de kans bestaat dat de koningin niet
wordt geschaad door het insecticide. Heb je te
maken met een hoornaarskolonie? Blijf uit de buurt
en meld het aan de brandweer. Probeer in geen geval
de kolonie zelf te bestrijden.
www.bvlar.be
Ben je in nood, bel dan 112.

Wat te doen bij noodweer?

De brandweer in Oost-Vlaanderen
zoekt meer dan 200 parttime (of
vrijwillige) brandweermensen. We
richten ons op sportieve mannen
en vrouwen die een verschil
willen maken in hun regio. ‘Om
brandweer te kunnen worden,
moet je dicht genoeg bij de
kazerne wonen’, vertelt kolonel
Marc Vande Velde van Hulpverleningszone Waasland. ‘Onze
vrijwilligers vertrekken namelijk
thuis of op hun werk om mensen
in nood te helpen.’
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Vanaf vandaag kan iedereen via
www.parttimebrandweer.be
checken of hij dicht genoeg bij
een kazerne woont om brandweerman of -vrouw te kunnen
worden.

Parttime brandweer?
Voor de campagne kiest de
Oost-Vlaamse brandweer bewust
voor de term ‘parttime brandweer’. In de volksmond zijn dat
de ‘vrijwilligers’, maar eigenlijk
dekt dat de lading niet echt.

‘Vrijwilligers moeten hetzelfde
kennen en kunnen als beroepsbrandweermannen’, legt Robby
Testard uit, vrijwillig adjudant bij
Brandweerzone Oost. ‘Het vraagt
dus een stevig engagement. Het is
logisch dat iemand daar ook voor
betaald wordt, want je speelt een
cruciale rol in de hulpverlening in
je regio. Maar de passie voor de
brandweer blijft het belangrijkste.’
Brandweerzone Vlaamse Ardennen
www.bvlar.be

Extreem weer komt frequenter voor, de brandweer
moet steeds meer het hoofd bieden aan hevige
regenval of een woeste storm. Niettemin de
voorbije decennia heel wat is geïnvesteerd in
betere infrastructuur, kennen we ook in Vlaanderen ieder jaar belangrijke schadegevallen door het
onstuimige weer.
Aangezien bij stormweer op een korte tijd meestal
een hele regio wordt getroffen, is het voor de
hulpdiensten niet altijd mogelijk om iedereen op
hetzelfde moment te helpen. Ook de noodcentrales worden op die momenten overstelpt met
noodoproepen, die niet altijd levensbedreigend
zijn.
Om ervoor te zorgen dat het noodnummer 112 vrij
blijft voor zij die dringende hulp nodig hebben,
werd het nummer 1722 in het leven geroepen. Op
dit noodnummer, dat enkel geactiveerd wordt
tijdens periodes van storm en hevige regenval, kan
je terecht voor al je meldingen waarvoor een

tussenkomst van de brandweer noodzakelijk is.
Bij noodweer kan de 1722-centrale ook overbelast
geraken. Brandweerzone Vlaamse Ardennen stelde
daarom online meldingsformulieren op. Ga naar
de website www.bvlar.be en klik op wateroverlast
of stormschade. Nadat je het formulier hebt
ingevuld, krijg je een mail ter bevestiging. De
melding wordt behandeld,volgens dringendheid.
Enkele tips op een rijtje!
▷▷ bel enkel 112 bij een levensbedreigende situatie
▷▷ maak bij stormschade of wateroverlast gebruik van
het het meldingsformulier op www.bvlar.be
▷▷ bel je liever 1722, haak dan niet in en blijf aan de lijn
tot je geholpen wordt
▷▷ de brandweer komt zo snel mogelijk, maar behandelt
de meest dringende oproepen eerst
▷▷ heb je schade, neem dan alvast foto’s en contacteer
je verzekering
▷▷ is het probleem reeds verholpen, informeer de
brandweer dat een tussenkomst niet meer nodig is
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OP DE HOOGTE

Update van de werken aan de N457
Dat Rome niet op één dag gebouwd is, weten we allemaal.
Dat de nieuwe N457 niet op één dag werd aangelegd, weten
intussen vooral de mensen die in en rond de werkzone wonen
en zij die dagelijks langs die weg onze gemeente doorkruisen.
De aanleg van de riolering en
wegenis in fase 1, vanaf N60 tot
het kruispunt met de Etikhovestraat, verliep vlot en kon met
een voorsprong op de planning
worden afgewerkt.
Daarna werd gestart met de
afwerking op en rond de weg. De
opritten werden aangepast, de
taluds en bermen werden onder
profiel gebracht en ingezaaid, de
signalisatie werd geplaatst en de
belijning werd aangebracht.
Hier en daar kwam ook een
onverwacht probleem opduiken.
Zo bleek het bufferbekken ter
hoogte van de Maalzaakstraat
niet opgewassen tegen de grote
druk van het grondwater.
Inmiddels werd het ontwerp
herzien en zijn de aanpassingen
voor het grootste deel achter de
rug. Met nog één ontbrekend
element, de vangrail, werd beslist
deze fase officieel open te stellen
voor iedereen, behalve het zwaar
verkeer.
Ondertussen werd al goed
doorgewerkt aan de volgende
fases. In de zone tussen de
Etikhovestraat en de Eikenberg
zijn de weg (met uitzondering van
de toplaag) en het fietspad
volledig afgewerkt. Momenteel
worden daar de opritten en de
bermen aangelegd.
Aangezien deze zone nog
regelmatig wordt gebruikt door
zwaar verkeer, afkomstig van de
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opslagplaats langs de Gieterijstraat, wordt gewacht met het
aanbrengen van de toplaag tot in
augustus.
Sinds begin april wordt ook
verder opgebroken vanaf de
Eikenberg en momenteel wordt
daar de riolering aangelegd.
Als alles verloopt volgens plan,
zullen de rioleringswerken tegen
begin juni opgestart worden in
het centrum van Maarke. Tot aan
het bouwverlof wordt de riolering

aangebracht tot net voor de
Hasselstraat. Na het bouwverlof
wordt de oude verharding in
Maarke verder opgebroken en kan
ook daar de nieuwe riolering
worden voorzien.
Volgens de planning van de
aannemer en onder voorbehoud
van weersomstandigheden zullen
zowel de weg, als de kasseien in
Maarke tegen eind november
volledig afgewerkt zijn.
Wordt vervolgd ...

Laat je stem horen!
Iedereen heeft plaats nodig om te wonen, te werken en te
ontspannen, maar onze beschikbare ruimte raakt stilaan
opgebruikt. De Provincie Oost-Vlaanderen maakt daarom werk
van een ruimtelijk beleidsplan met daarin de langetermijnvisie
voor het gebruik van de ruimte in Oost-Vlaanderen.

Ook jouw mening telt!
De indeling van onze ruimte vandaag heeft gevolgen op lange
termijn, op de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen. Jij
kan jouw mening laten horen. In het najaar van 2019 kan je het
voorbereidend werk van de Provincie bekijken en je suggesties
met hen delen, tijdens de raadpleging van de conceptnota.

Maak

Ruimte
voor
Oost-

Vlaanderen

20
50

www.oost-vlaanderen.be/ruimte2050
Provincie maakt samen met jou
ruimte voor Oost-Vlaanderen 2050
Iedereen heeft plaats nodig om te wonen,
te werken en te ontspannen, maar onze
beschikbare ruimte raakt stilaan opgebruikt.
De Provincie maakt daarom werk van een
nieuw Ruimtelijk Beleidsplan met daarin de
langetermijnvisie voor het gebruik van de
ruimte in Oost-Vlaanderen. Ze kijkt daarbij
richting 2050. Dat lijkt veraf, maar dat is het
eigenlijk niet. De indeling van onze ruimte
vandaag heeft gevolgen op lange termijn,
dus moeten we goed nadenken en de
toekomst van onze kinderen en kleinkinderen
steeds voor ogen houden.

Ook jouw mening telt!
Je kan op verschillende momenten jouw
mening laten horen. In het najaar van 2019
kan je ons voorbereidend werk bekijken en
jouw suggesties met ons delen, tijdens de
raadpleging van de conceptnota. Hou zeker
onze website in de gaten voor meer info over
toekomstige participatiemomenten:
www.oost-vlaanderen.be/ruimte2050

VUURTJE STOKEN? NEEN!
De Vlaamse milieuwetgeving
(Vlarem) is duidelijk: afval
verbranden in open lucht is voor
iedereen verboden. Het verbod
geldt niet alleen voor het
verbranden van papier, plastic,
piepschuim, autobanden en
andere rommel, maar ook van
biomassa-afval zoals gft,
houtafval en groenresten.

evenementen, op voorwaarde dat
het gemeentebestuur hiertoe
schriftelijke toestemming heeft
gegeven en de activiteit op een
afstand van meer dan 100 meter
van bewoning plaatsvindt.

v.u. gedeputeerde Annemie Charlier - Gouvernementstraat 1, 9000 Gent

Een vuurtje stoken in je tuin is
dus verboden. De milieuwetgeving
voorziet enkele specifieke
uitzonderingen, waarbij verbranding in open lucht nog toegelaten,
is zoals het verbranden van droog
onbehandeld hout bij het maken
van een kampvuur of in een
sfeerverwarmer en het verbranden van droog brandbaar materiaal (met uitzondering van
afvalstoffen), droog onbehandeld
hout en onversierde kerstbomen
in het kader van folkloristische

Betrapt!
Indien je wordt betrapt nadat een
klacht werd ingediend of omdat
het vuur werd opgemerkt kan een
proces-verbaal worden opgesteld
door de politie of een toezichthouder. Dit proces-verbaal wordt
overgemaakt aan de GAS-ambtenaar die je een geldboete (gemeentelijke administratieve
sanctie) tot 350 euro kan opleggen.
Alle info en alternatieven voor
verbranding van afval vind je op
www.lne.be/meer-themas/
milieu-en-gezondheid/stook-slim.
Omgeving en Wonen, 055 33 46 44
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RUBRIEK
RUBRIEK

Kunstacademie heet je welkom!
Wil je graag tekenen, schilderen of werken met vormen en kleuren? Of voel je het soms kriebelen om te
vestigingsplaats Maarkedal
dansen? Is je grote droom muzikant worden of schitter je toch liever als acteur op de planken? Dan ben je
bij de Kunstacademie Vlaamse Ardennen aan het juiste adres. In Maarkedal biedt de Kunstacademie drie
studierichtingen aan: Muziek, Woord en Beeldende Kunst.
Benieuwd? Kom naar de infodag in het Administratief Centrum op woensdag 19 juni van 17 tot 20 uur.
Inschrijven kan vanaf 6 jaar!

Dag van het zesde leerjaar
Naar jaarlijkse gewoonte trokken de leerlingen van het zesde leerjaar van beide afdelingen
een dagje naar Gent.
Ze leerden hoe de trein te nemen naar de hoofdstad van onze provincie. Na een stadswandeling doorheen het park brachten ze een bezoek aan het Huis van Kina. In de interactieve
tentoonstellingen vonden de tieners een antwoord op hun vragen over de veranderingen in
hun eigen lichaam.
Het werd een leerrijke dag samen met leeftijdsgenoten van de school die stilaan klaar zijn
voor de stap naar het middelbaar.

www.kunstacademievlaamseardennen.be
055 23 28 85, kunstacademie@ronse.be
online inschrijven via mijnacademie.be/kunstacademievlaamseardennen

INFO
INSCHRI JVINGEN !
TOONMO MENTEN
vanaf 6 jaar!
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In vriendschap de wereld rond
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De leerlingen van afdeling Nukerke reisden, onder een
stralende zon, samen met het schoolteam dansend, zingend
en rappend de wereld rond, tijdens het schoolfeest op
zaterdag 19 mei. Dankzij de hulp van vele ouders vierden we
samen met de hele crew van het vliegtuig de veilige landing
onder swingende nummers.
Bedankt allemaal voor jullie inzet!
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Verkeersdriedaagse
Op 6, 7 en 8 mei ging opnieuw de
verkeersdriedaagse door. De kinderen
oefenden hun fietsvaardigheid in en rond
de school en de leerlingen van het zesde
leerjaar legden de OVSG-fietsproef af
onder politiebegeleiding.
De kleuters fietsten met de driewielers het
verkeerparcours op de speelplaats af.
De leerlingen van de eerste graad leerden
veilig over te steken met de agent.
Sommigen zien een toekomst in uniform
al helemaal zitten …

afdeling Nukerke:
Holandstraat 22
afdeling Maarke-Kerkem:
Maarkeweg 61
Hilde Van den Berghe, directie
0477 43 52 58
directie@dekleinereus.be
www.dekleinereus.be

Nieuws uit Maarkedal ◁ 27

MENSEN VAN BIJ ONS

Ontvangsten

Huwelijken
Andy Meirhaeghe & Sofie Diopere
Peter Opsommere & Véronique
Meulemeester
Jaron De Groote Jaron & Katrien
Vanderstraeten

GOUDEN BRUILOFT
Jean Vanhuffel & Marcelinne Demeulemeester

Met pensioen

Francis Degryse & Maaike
Vanden Hautte

Jacqueline Maroy ging op 1 april met pensioen.
Zij was in dienst bij het OCMW. Op 16 juli 1990 ging zij
als verpleegkundige aan de slag in het woonzorgcentrum
Ter Gauwen. Na net geen 29 jaar mag zij genieten van
een welverdiend pensioen.
Bedankt voor je jarenlange inzet Jacqueline!

Dieter Geenens & Katrien Buyst
Bert Callewier & Tiffany Callewaert
Pieter-Jan Vandepoele & Charlotte
De Splenter

De Gandt Alice Germaine

GOUDEN BRUILOFT
Paul Willen & Agnès Pot

De Loof Achiel Robert
Depoorter Pierre Albert
Geenens Marie-Thérèse
Joos Marie Louis Liane Anna
Opsomer Adriën Michel
Scherpereel Johanna Lisette
Schiettekatte Paula Maria Hortense
Thienpont Frans André
Vandeputte Georgette Maria Theresia
Vander Hauwaert Paul François Georges
Van Kerrebroeck Noella Josephina Clara
Vervaeck Joseph Emiel Cyriel
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Tijdens de zomermaanden staan
weer enkele uitjes in eigen streek
op het programma. We proberen
iedereen de kans te geven deel te
nemen aan een wandeltocht met
picknick en een sneukeltoer.
Natuurlijk zijn hier veel helpende
handen voor nodig …
Zie jij het wel zitten om op één
van de activiteiten een handje toe
te steken bij het begeleiden van
een bewoner in de rolstoel?
Laat het ons zeker weten!

Spileers Ivonne Irma Marcella

Vanhoecke Bernard Basiel Omer Ghislain

Jonas Bauwens kwam op 1 april in dienst. Als
technisch medewerker vervoegt hij onze
Technische Uitvoeringsdienst.
Veel succes Jonas!

Zomerse uitstapjes in het woonzorgcentrum

Overlijdens
Bauwens Brigitte Aimée Marie-Madeleine

Jonas versterkt de ploeg

DIAMANTEN BRUILOFT
Adrien Willems & Mariette Restiaens

WZC Ter Gauwen, Puttene 36
055 31 16 01
wzctergauwen@ocmwmaarkedal.be

Sneukeltoer op 12 juni en 10 juli
Wandeltocht met picknick op 7 augustus en 4 september
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TERUGBLIK

VERENIGINGEN A AN HET WOORD

De bende van Nukerke
Kermisweekend Nukerke
op zaterdag 10 en
zondag 11 augustus

14

13

JULI

JULI
2019

2019
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Fuif Deluxe
rca op 26 april.
ute, een lezing in het Ma
Backstage met Jean Bla

Luscious

DJ Flüke

H

€4 VVK / € 6 ADK

Nico Nobels
Hoax

KLJ

‘Maak een leuk geschenkje voor jezelf en je
vriend(in)’, een workshop in de bibliotheek op
zaterdag 23 maart.

ZATERDAG 10 AUGUSTUS
▷▷ 18.00 uur: officiële opening van het
kermisweekend
▷▷ 18.30 uur: start Lindeloop
▷▷ 18.30 uur: kinderfuif
▷▷ 21.00 uur: fuif - Nacht van Nukerke

Eetfestijn

Steak met frietjes

Levende kicker

Start 15u
Prijsuitreiking 21u30

ZONDAG 11 AUGUSTUS
▷▷ 11.30 uur: eetfestijn
▷▷ 14.30 uur: start Kidsrun

‘KvraagetaanFUIF
Gratis inkom

met randanimatie

Tent Puttene

ETIKHOVE

Meer info: www.debendevannukerke.be

Alweer een meer dan geslaagde Dwars door Maarkedal! Dé
fietsklassieker voor 10- tot 14-jarigen, georganiseerd
in samenwerking met de Sportraad.

Speelpleinwerk
Silent Disco for
kids en Silent DJ
contest door de
jeugdraad in he
t Marca op zate
rdag 27 april.
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Vriendschapsboom in de bibliotheek naar
aanleiding van de jeugdboekenmaand.

ing tijdens de pa

asvakantie. Pure

fun!
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JUNI
23

7

Sint-Eligiusruiterommegang
Maarke-Kerkem
Zondag 23 juni, 14.30 uur
Dienst Vrije Tijd, vrijetijd@maarkedal.be

28

Kom bloed geven

11

Vrijdag 28 juni en maandag 1 juli van 17 tot
20 uur
Woonzorgcentrum Ter Gauwen, Puttene 36
ann_detollenaere@hotmail.com, 0474 98 37 23
13
29

3

door Wielerclub Sport & Vermaak
Zaterdag 3 augustus van 13.15 tot 18 uur

Dorpsplein Kerkem, Kerkemstraat
info@milieufrontomerwattez.be, 055 30 96 66

Maarke-Kerkem, Boigneberg en Kapelleberg
roger.verstichelen@skynet.be, 0477 72 93 08

Avondmarkt

10

Zaterdag 10 en zondag 11 augustus

Etikhoveplein
Dienst Vrije Tijd, vrijetijd@maarkedal.be

Parochiaal centrum Nukerke, Nukerkeplein
www.debendevannukerke.be

18

Feesttent Puttene
leiding@kljetikhove.be

Van zaterdag 29 juni tot en met zaterdag 31
augustus

14

Kermis Nukerke

Donderdag 11 juli vanaf 18 uur

Kermisweekend KLJ Etikhove

Op stap met de gids 2019:
Gezinsvriendelijke verhalenwandeling
Muziekbos
Zondag 18 augustus van 14 tot 16 uur
Vertrekpunt aan de kerk van Louise-Marie,
La Salettestraat
toerisme@ronse.be, 055 23 28 16

Sint-Donatusruiterommegang Etikhove

SEPTEMBER

Wielerwedstrijd voor aspiranten

door Milieufront Omer Wattez
Zondag 7 juli van 14 tot 17 uur

Zaterdag 13 en zondag 14 juli

Schatten van Vlieg in Maarkedal

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

Klimaatwandeling Kerkem

8

Sint-Rochusruiterommegang Schorisse
Zondag 8 september, 14.30 uur
Dienst Vrije Tijd, vrijetijd@maarkedal.be

28 Vlaamse Ardennentocht

door Wandelclub Op Stap door Nukerke
Zaterdag 28 september van 7 tot 15 uur
Parochiezaal La Salette Louise-Marie,
La Salettestraat 22
opstapdoornukerke@gmail.com, 0499 25 55 54

28 Wielerwedstrijd voor nieuwelingen:

Finalerit Beker der Vlaamse Ardennen

door Wielerclub Sport & Vermaak
Zaterdag 28 september van 15 tot 18 uur
Maarke-Kerkem
roger.verstichelen@skynet.be, 0477 72 93 08

Zondag 14 juli, 14.45 uur
Dienst Vrije Tijd, vrijetijd@maarkedal.be
30

Dagarrangement wandelen en genieten
Door 3 B&B’s in de Vlaamse Ardennen
Zondagen 30 juni, 28 juli en 25 augustus van
08.30 tot 18 uur

17

Wielerwedstrijd voor nieuwelingen:
Beker der Vlaamse Ardennen

Start Café ’t Vijfde Wiel, Hofveldstraat
roger.verstichelen@skynet.be, 0477 72 93 08

JULI
21

Sint-Michielsruiterommegang Nukerke

Zomercursus Typ10

Zondag 21 juli, 14.45 uur

Donderdagen 4 en 11 juli en 8, 22 en 29
augustus van 9.30 tot 11.30 uur

Dienst Vrije Tijd, vrijetijd@maarkedal.be

Praktijk De Bolderkar, Gieterijstraat 13
www.praktijkdebolderkar.com,
info@praktijkdebolderkar.be, 0499 61 37 77

AUGUSTUS
1

Wandelzoektocht Vlaamse Ardennen
Van donderdag 1 augustus tot en met donderdag
31 oktober
Vertrekpunt aan de kerk van Louise-Marie
La Salettestraat
www.wandelzoektochtenvlaamseardennen.com
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Dagfietstochten Oudenaarde
door OKRA Sport Trefpunt Schorisse
Maandag 19 augustus van 10 tot 17 uur
Vertrekpunt Parochiezaal De Wante, Essestraat 1
sport.mvl@okra.be, 09 269 32 14

door Wielerclub Sport & Vermaak
Woensdag 17 juli van 16 tot 18 uur

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

4

19

19

29 Maarkedal Run

door Runners Maarkedal
Zondag 29 september
Etikhoveplein
www.maarkedalrun.be, info@runnersmaarkedal.be,
0495 57 67 05

Rots en Water weerbaarheidstraining
voor kinderen (8+ jaar)
Maandag 19 en dinsdag 20 augustus van 9.30
tot 16 uur (8+ jaar)
Woensdag 21 augustus van 9.30 tot 16 uur (6 tot
8 jaar)
Donderdag 22 en vrijdag 23 augustus van 9.30
tot 16 uur (12+ jaar)
Administratief Centrum, Nederholbeekstraat 1
www.praktijkdebolderkar.com, info@praktijkdebolderkar.be, 0499 61 37 77

Henk Rijckaert
Maker
Donderdag 17 oktober om 20 uur

Kwartslag
Festival van Vlaanderen komt naar Maarkedal!
Zaterdag 26 oktober om 20 uur

Die verdammt Spielerei und Kameraden
Pakske klassiek
Zaterdag 30 november om 20 uur
GC het Marca, Maarkeweg 65A

Nieuws uit Maarkedal ◁ 33

SOCIALE MEDIA

NUT TIGE INFO

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

#maarkedalmoetjebeleven

ADMINISTRATIEF CENTRUM

POLITIE

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

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

ӽӽmaandag tot vrijdag: 8 tot 12 uur
ӽӽwoensdag- en vrijdagnamiddag: 13 tot 16.30 uur
ӽӽzaterdag (enkel Burgerzaken): 9 tot 11.30 uur
Gesloten op donderdag 11, zaterdagen 20 en 27 juli,
3 en 10 augustus en donderdag 15 augustus

ӽӽEnkel na afspraak
Afspraken maken?
www.lokalepolitie.be/5426/contact/
commissariaten/4-wijkcommissariaat-maarkedal

BIBLIOTHEEK

Nederholbeekstraat 1, 055 33 46 47
bibliotheek@maarkedal.be
ӽӽwoensdag: 14 tot 17 uur
ӽӽdonderdag: 16 tot 19 uur
ӽӽvrijdag: 14 tot 19 uur
ӽӽzaterdag: 10 tot 12 uur
Gesloten op donderdag 11 juli, woensdag 24 juli tot en
met zaterdag 3 augustus en donderdag 15 augustus
OCMW
@buitendelens

@leen.bourdeaudhui

@glenysvdb

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

ӽӽmaandag tot vrijdag: 8 tot 12 uur
ӽӽwoensdag- en vrijdagnamiddag: 13 tot 16.30 uur

Gesloten op donderdag 11 juli en donderdag
15 augustus
RECYCLAGEPARK

Stationsberg

WACHTDIENSTEN
ӹӹAPOTHEKERS

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
ӹӹHUISARTSEN

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 33 A, 055 45 64 63
ӹӹTANDARTSEN

0903 39 969,

www.tandarts.be

ӹӹPARTICULIEREN
@belgiumandbeyondwithmarc

@sofieerregat

@johan.deridder

ӽӽdinsdag: 16 tot 19 uur
ӽӽwoensdag: 12.30 tot 18 uur
ӽӽvrijdag: 12.30 tot 17 uur
ӽӽzaterdag: 9 tot 12 uur | 13 tot 16 uur

ӹӹZELFSTANDIGEN EN KMO’S

ӽӽeerste donderdag van de maand: 12.30 tot 16 uur

Gesloten op donderdag 15 augustus

@prinsvsa
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@lievenlens

@wandel.lust
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Wie herinnert zich…
Op de laatste pagina van dit magazine duiken we telkens in
het imposante fotoarchief van onze heemkundige kring
Businarias. Dit keer laten we ons inspireren door dorpsfeesten en visten we kermiskiekjes uit vervlogen tijden op. Maar
wie zijn het? Je vindt deze en nog andere foto’s terug op de
Facebookpagina van Gemeente Maarkedal. Laat ons daar
weten wie je herkent.

Dorpsfeesten Nukerke.

Dorpsfeesten Nukerke op 18 augustus 1996. Inhuldiging van de reus Neetje Dust.

Met dank aan www.businarias.be

