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De wegenwerken. We kunnen er niet omheen. Figuurlijk, maar soms ook letterlijk 
heel moeilijk. Het slechte nieuws is dat dat helaas nog even zal blijven duren. Het 
goede nieuws is dat we perfect op schema zitten en nog geen vertragingen 

hebben opgelopen. Helaas is met het afwerken van N457 in de loop van volgend jaar de 
kous nog niet af … Maarkedal lanceert deze legislatuur immers een grote en broodnodige 
inhaalbeweging, zowel wat wegenwerken betreft, als wat het verbeteren van de riole-
ringsgraad betreft. Dat het niet goed gesteld is met de rioleringsgraad in Maarkedal is een 
understatement. Samen met Horebeke en Kruishoutem bengelen we aan de staart van 
het peloton. Slechts 37,12 procent van onze huizen is aangesloten op de riolering. 
Die historische achterstand trachten we nu versneld weg te werken. Zo willen we de 
komende tien jaar de rioleringsgraad verdubbelen. Dat wil zeggen dat 740 extra gezinnen 
zullen moeten aansluiten op de riolering.  Daarbij komen nog eens de afgelegen huizen, 
die niet kunnen aangesloten worden op de riolering, maar een IBA (een individuele 
waterzuivering) moeten installeren. 
Het aanleggen van riolering gaat uiteraard hand in hand met de heraanleg van bestaande 
wegen. Voor die heraanleg is nu een wegenisplan opgemaakt, zodat voortaan niet meer 
ad hoc wordt beslist. De data liggen vast, de budgetten zijn gereserveerd. 

In deze zijn we echter ook in grote mate afhankelijk van de hogere overheid 
(gewestwegen, beschermde kasseistroken, administratieve procedures … ). 
En vanuit die hoek kwam enkele maanden geleden goed nieuws. 
Vlaams minister-president Geert Bourgeois kende 
een subsidie van 1.331.099,88 euro toe om de 
beschermde kasseiwegen Mariaborrestraat, 
Steenbeekdries, Stationsberg en Eikenberg in 
Maarkedal te restaureren. Daarmee komt een 

einde aan een jarenlange blokkering van deze dossiers. Deze 
zeldzaam wordende kasseiwegen zijn karakteristiek en geven 
ons landschap een belangrijk, echt en onvervalst karakter.
De tijdelijke asfalteringen, die in 2017 Maarkedal, middels een 
hilarisch filmpje, viraal hebben laten gaan, behoren dan 
eindelijk tot het verleden ... ;-) 
In tussentijd vragen we je nog even geduld en begrip te 
hebben, voor de aannemer die zijn uiterste best doet de 
werken te laten vooruitgaan, voor onze dienst  
Patrimonium die steeds klaar staat om te luisteren, te 
bemiddelen en bij te sturen waar nodig en voor onze 
communicatiedienst die je zo goed mogelijk op de 
hoogte houdt van de geplande werken. Stuk voor stuk 
draaien ze overuren om de overlast voor jou zoveel 
mogelijk te beperken. Een dergelijke inzet verdient 
respect.  
Rome is niet in één dag gebouwd … en mocht het wel zo 
zijn, dan hadden we met dezelfde aannemer gewerkt.

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 

… de collega’s van gemeente en OCMW  
Maarkedal dit jaar voor het eerst (en na 
werktijd    ) hun schouders zetten onder 
een project voor de Warmste Week? 
Koers op rollen, een veiling, een tombola, een wandeling,  
een kerstmarkt, scrunchies for life ... Je kan het zo gek
niet bedenken! Maarkedal for Life!
Alle info op www.maarkedalforlife.wixsite.com/mforlife,  
www.facebook.com/maarkedalforlife en 
www.instagram.com/maarkedalforlife.

… de bibliotheek haar eerste techniek-
kamp organiseert in de herfstvakantie?
Lees er alles over op pagina 16.

… wij het afgelopen jaar 3.499 sms’jes 
verstuurden aan omwonenden en hande-
laars naar aanleiding van wegenwerken?

… de gerenommeerde kunstenaar 
Matthieu Ronsse in Maarkedal woont? 
Op 26 oktober kan je hem aan het werk zien in het Marca. 
Lees er alles over op pagina 29.

 In tussentijd 
vragen we je nog 
even geduld en 
begrip te hebben.

VOORWOORD
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Onze buitenschoolse kinderopvang opende opnieuw de deuren. 
Arianne, Marijke en Elke staan klaar om onze kleinsten een plezierige 
en ontspannen woensdagnamiddag te bezorgen. Samen knutselen, 
buiten spelen, een dessertje maken of soep koken, bij O.Ma komt het 
allemaal aan bod. 
Alle kinderen die in Maarkedal wonen, of er school lopen, zijn welkom 
bij O.Ma tussen 12.30 en 18 uur. Ze worden met de bus afgehaald op 
school en naar O.Ma gebracht. De opvang gaat door in de polyvalente 
zaal van de gemeentelijke basisschool De Kleine Reus te Maarke-Ker-
kem. Je kan elke week komen of alleen in nood, je kan de hele middag 
blijven of eens een uurtje tussen je hobby’s door.
Kom jij woensdag ook? ’t Wordt weer plezant!

 Inschrijven en meer info op www.maarkedal.be/o.ma

O.Ma  is terug

Maarkedalse scholen starten centrale 
aanmeldingsprocedure
Je kind voor het eerst inschrijven in een 
basisschool in Maarkedal voor het schooljaar 
2020-2021? Vanaf dit schooljaar werken alle 
Maarkedalse scholen met een centrale 
aanmeldingsprocedure.

Deze regeling geldt voor alle kinderen die geboren 
zijn in 2018 of vroeger en kinderen die van school 
willen veranderen. Alle scholen hanteren dezelfde 
aanmeldings- en inschrijvingsperiodes. 
Er zijn drie periodes:
• Een voorrangsperiode voor instappers die broer 

of zus zijn van een kind dat al in de school is 
ingeschreven en voor kinderen van personeel, 
vanaf 1 februari 2020.

• Aanmeldingsperiode voor alle kinderen van 1 tot 
31 maart 2020.

• Inschrijvingsperiode voor wie geen gebruik 
maakte van de aanmeldingsprocedure. Deze start 
op vrijdag 29 mei 2020.

Geen reden tot paniek!
Wil jij je kind aanmelden, bezoek dan eerst een 
aantal scholen, zodat je een bewuste keuze kan 

maken.  
Op www.maarkedal.be/basisonderwijs vind je een 
overzicht van alle basisscholen in Maarkedal. Neem 
een kijkje op de website van de verschillende 
scholen en maak een afspraak om de scholen van 
je voorkeur te bezoeken. 

Vanaf 1 maart 2020 komt de website online om aan 
te melden. Je kan een keuze maken uit alle scholen 
in Maarkedal. De schoolkeuze wordt zoveel 
mogelijk gevolgd. In sommige scholen of in 
sommige leerjaren is de vraag naar vrije plaatsen 
groter dan het aanbod. Er is zeker geen reden tot 
paniek, maar indien er toch een tekort aan plaatsen 
is, krijgen broers en zussen, kinderen van 
personeelsleden en kinderen die dichter bij de 
school wonen voorrang. 

Alle aanmeldingen worden gelijk behandeld na de 
aanmeldingsperiode: het is dus niet zo dat wie eerst 
aanmeldt meer kansen heeft dan iemand die later 
aanmeldt. 

 www.maarkedal.be/basisonderwijs

We verwelkomen Elke 
Spileers, die vanaf dit 
schooljaar het team O.Ma 
vervoegt. Zij combineert haar 
functie als begeleidster van 
kinderopvang O.Ma met de 
voor- en naschoolse opvang 
in de gemeentelijke basis-
school De Kleine Reus in 
Maarke-Kerkem en in 
Nukerke.

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

Wij vliegen het nieuwe schooljaar in met ‘Kunstige Kuren’ als 
jaarthema. Samen leren we de kunst van het leren en leren 
we over kunst. We werken dit schooljaar samen met de 
Kunstacademie en we willen ook plaatselijke kunstenaars 
beter leren kennen. De kuren verwijzen onder andere naar 
het ‘zorgen voor’.  Hier zie je de boekenkuren van onze 
kleuters die we heel graag in de verf zetten.

Om in onze afdeling in Maarke-Kerkem te 
geraken heeft groot en klein zeker kunstige 
kuren getoond. Door de grote wegenwerken en 
de heraanleg van de dorpskern was het niet 
altijd evident om ons schooltje te bereiken. Het 
wachten zal ongetwijfeld beloond worden. ‘Niet 
klagen maar dragen’ is onze leuze. We gaan voor 
positiviteit! De nieuwe fietspaden zullen ook 
door onze leerlingen graag uitgetest worden!

Kunstige Kuren

Wegenwerken

Het vijfde en het zesde leerjaar van 
afdeling Maarke-Kerkem zetten het 
schooljaar de eerste week in met een 
openluchtklas in Zonnebeke. Zij 
leerden er over oorlog en vrede en 
brachten een bezoek aan de loopgra-
ven, Tyne Cot,  het Flanders fields-
museum en museum 1302. Ze 
hielden een zoektocht in het 
Museum van Passchendaele en in 
het Mergerlynckmuseum leerden ze 
hoe ze lakei kunnen worden. Dit was 
een boeiende en leerrijke uitstap die 
hen hopelijk nog lang zal bijblijven.

Op stap naar Zonnebeke
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Oktober 2019
maand van het bevolkingsonderzoek borstkanker

Vroegtijdige opsporing is de beste bescherming 
tegen borstkanker. Laat van je 50ste tot en met je 
69ste elke twee jaar een screeningsmammografie 
nemen.

In juni 2001 startte de Vlaamse overheid met het 
Bevolkingsonderzoek Borstkanker. Het onderzoek 
moedigt vrouwen van 50 tot en met 69 jaar aan om 
elke twee jaar een screeningsmammografie te laten 
nemen. Een screeningsmammografie kan afwijkin-
gen in je borsten vroegtijdig opsporen, lang voordat 
je er zelf iets van merkt.

Borstkanker kan al in een vroeg stadium worden 
ontdekt. Daardoor is het één van de ziekten die in 
aanmerking komen voor een bevolkingsonderzoek.

Tijdig opsporen is belangrijk. Doordat de ziekte vroe-
ger wordt vastgesteld, kunnen verwikkelingen of 
een zwaardere behandeling worden vermeden en is 
de kans op volledige genezing groter.

Wil je jouw situatie over de bevolkingsonderzoeken 
naar kanker opzoeken?
 
Dat kan online via www.myhealthviewer.be,  
www.mijngezondheid.be of www.cozo.be.
Daar kan je ook je vaccinaties, medisch dossier en 
medicatieschema vinden.
Inloggen kan met je elektronische identiteitskaart.

Meer weten over het bevolkingsonderzoek?
Bel gratis naar het Centrum voor Kankeropsporing op 0800 60160, stuur een mail naar
info@bevolkingsonderzoek.be of surf naar www.bevolkingsonderzoek.be/borstkanker.

WIJ DOEN HET.  
EN WAT DOE 

JIJ?

Professioneel gestreken linnen, snelle service, ecologisch 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

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

De strijkwinkel

BON 
Bij afgifte van een 
mand strijk van 

minimum 20 euro  
in september of 

oktober 2019 gratis 
strijk van 1 hemd.

#maarkedalzomert
Maarkedal zomerde de laatste maanden en dat brachten jullie prachtig in beeld. 
Er kwamen heel wat foto’s binnen met de inmiddels alom bekende hashtag. 
Dit waren onze favorieten …

2
3

Een prachtig landschap van 
@vande_putte_frederick.

@sofievanm ging op schattenjacht met de ‘Schatten van Vlieg’. En @kellyderoose toont hoe zij Maarkedal 
beleefde op 11 juli!

Proficiat aan de winnaars!
Bedankt voor zoveel enthousiasme en blijf vooral posten met #maarkedalmoetjebeleven!

1
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Doe je ook mee?
World Cleanup Day was geen eenmalige gebeurtenis. De wereld 
maakt zich klaar voor een nieuwe editie: dit jaar op 21 september! 
Ongeveer 18 miljoen mensen hebben in 2018 meegedaan aan de 
eerste World Cleanup Day. Over heel de wereld gingen we naar 
buiten om samen zwerfvuil op te ruimen. Allemaal samen 
hebben we zo’n 88.500 ton vuilnis bijeen geraapt. 
Ook in Maarkedal namen heel wat mensen deel. 
Op 21 september doen we het opnieuw, dus laten we al die 
records verbreken! 
Doe je ook mee? Bij de dienst Omgeving en Wonen kan je 
grijpstokken en afvalzakken voor PMD en rest-  
afval afhalen. Na een telefoontje halen wij het verzamelde afval op. 

Dienst Omgeving en Wonen, 055 33 46 44
omgeving@maarkedal.be

20
50

Vlaanderen
Oost-

Maak

voor
Ruimte

Provincie maakt samen 
met jou ruimte voor 
Oost-Vlaanderen 2050
De Provincie maakt werk 
van een nieuw Ruimtelijk 
Beleidsplan met daarin de 
langetermijnvisie voor het 
gebruik van de ruimte in 
Oost-Vlaanderen. Ze kijkt 
daarbij richting 2050. 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.

Geef je mening over de conceptnota 
De Provincie heeft een conceptnota opgemaakt. Daarin staat welk ruimtelijk beleid 
de Provincie wil vastleggen. Tijdens de publieke raadpleging van de conceptnota kan 
je jouw opmerkingen of bezwaren indienen. De raadpleging loopt van 16 september 
2019 tot en met 14 november 2019. 

 Je kan de conceptnota inkijken op verschillende manieren:
- Op de website www.oost-vlaanderen.be/ruimte2050
- In het Provinciaal Administratief Centrum: Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent
- Op het gemeentehuis van jouw gemeente

Tijdens de periode van de raadpleging kan je opmerkingen of bezwaren indienen op 
verschillende manieren:
1. Vul het formulier in op www.oost-vlaanderen.be/ruimte2050
2. Stuur een mail naar maakruimte@oost-vlaanderen.be 
3. Verstuur je opmerkingen per post of geef ze af tegen ontvangstbewijs in het 

Provinciaal Administratief Centrum: Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent.  
De datum van de poststempel of van het ontvangstbewijs geldt als bewijs.

Participatiemoment op 8 oktober 2019
Wil je graag jouw suggesties toelichten en in debat gaan met ons en andere experts? 
Kom dan langs op het participatiemoment dat we organiseren op dinsdag 8 oktober 
in Gent. Zet de datum alvast in jouw agenda en hou onze website in de gaten. Vanaf 
midden september kan je inschrijven op www.oost-vlaanderen.be/ruimte2050.

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

Raadplegingvan 16/09 – 14/11
Participatie-moment8/10
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Iedereen kent ze wel: brokkenpiloten, zondagsrijders, Johnny’s … chauffeurs die onze straten onveilig 
maken door hun overdreven snelheid. Ook Maarkedal blijft er helaas niet van gespaard. Maar wat met 
mensen die zich wél aan de snelheidslimiet houden? Zij krijgen nu een eigen woord: control cruiser. En 
iedereen krijgt de kans om de control cruisers in zijn straat te bedanken.

De nieuwe, positieve term kwam 
er na een onderzoek van de VSV, 
de Vlaamse Stichting Verkeers-
kunde. Een grootschalige bevra-
ging leerde dat de grote meerder-
heid van de chauffeurs bereid is 
zich aan de snelheidslimiet te 
houden, maar dat zij zo af en toe 
nood hebben aan een geheugen-
steuntje.
Bovendien leerde het onderzoek 
dat één op de vier mensen graag 
actief de automobilisten die het 
rustig aan doen, wil bedanken. 

De VSV verdeelt daarom, samen met de Vlaamse gemeenten, 10.000 borden die mensen aan hun raam 
kunnen hangen. Zo kan iedereen de control cruisers in zijn straat bedanken voor hun voorbeeldige 
rijgedrag. 
Ook Maarkedal doet mee! Kom je bord ophalen bij de dienst Omgeving en Wonen en bedank voorbeeldige 
chauffeurs in jouw straat!

 Dienst Omgeving en Wonen, 055 33 46 44 
omgeving@maarkedal.be

Snelheidsduivels en 
brokkenpiloten zijn een 
gevaar op onze weg. 

Maar een Control 
Cruiser? Die rijdt relax 
en houdt zich aan de 
max. Gewoon zoals het 
hoort!

Kom je bord ophalen en bedank  
voorbeeldige chauffeurs in jouw straat
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Energie efficient verwarmen met gas? 
Een slimme energiekeuze!
Enkel wie goed geïnformeerd is, kan de juiste energiekeuze maken. Daarom nodigen wij jou, in samenwer-
king met SOLVA, Fluvius en Gas.be, uit voor een korte, gratis infosessie over duurzaam energieverbruik. 

Update van de werken aan de N457

Titel_kort_Cae
Titel_kort_Nim
Tekst_body_kort

Je kan deelnemen aan volgende infosessies: 
Op dinsdag 24 september om 19 uur in CC De Werf, Molenstraat 51 te 9300 Aalst. 
Op donderdag 3 oktober om 19 uur in CC De Plomblom, Graanmarkt 12 te 9400 Ninove. 
Op woensdag 16 oktober om 19 uur in Sporthal De Rijdt, Jagersstraat 64 te 9660 Brakel. 
Op donderdag 24 oktober om 19 uur in CC De Woeker, De Woeker 3 te 9700 Oudenaarde. 

Op het programma:
Tijdens onze infosessie ontdek je alles over BENOveren, de voordelen van gas als energiebron, de verschil-
lende premies en onze groepsactie rond de sanering van uw oude stookolietank. Bovendien geniet je van 
interessante cashbacks op je nieuwe gastoestel. 

Inschrijven kan op benoverenmetgas.be of via mail naar omgeving@maarkedal.be, vermeld welke infosessie 
je wil bijwonen, je naam, adres en telefoonnummer.

De mobiele fruitpers komt terug
De mobiele fruitpers komt langs op 

vrijdag 20 september!
Achter het Administratief Centrum wordt je 
fruit verwerkt tot heerlijk sap.
Maak vooraf telefonisch een afspraak op 
het nummer 0495 73 36 70 van de 

mobiele fruitpers. Je krijgt een tijdstip 
waarop je het fruit kan afleveren.

De beste kwaliteit van het sap bereik je indien 
het fruit binnen een week na de pluk wordt geperst. 

Hout verhakselen
Naar jaarlijkse gewoonte bieden we in-
woners van Maarkedal de kans hout aan 
huis te laten verhakselen. Dit zal gebeuren 
in de week van maandag 25 november 
tot en met vrijdag 29 november. Je kan 
een aanvraag indienen tot donderdag 21 
november. Het verhakselen van hout kost 
10 euro per begonnen kwartier. Tijdens de 
werkzaamheden moet de aanvrager aan-
wezig zijn.

Vele handen maken licht werk. Onder dit 
motto werd de laatste weken doorgewerkt 
aan de N457. De aannemer liet extra kranen, 
tractoren en werkmannen aanbrengen om 
de grote werkzone waarin men nu actief is, 

zo efficiënt mogelijk te kunnen afwerken. 

Die grote werkzone strekt zich uit vanaf de 
Eikenberg tot voorbij het centrum van Maarke. In 
het eerste deel werd de voorbije weken heel wat 
vooruitgang geboekt: de fundering werd aange-
bracht en genivelleerd, de kantstrook, de borduur 
en de twee onderlagen asfalt werden gegoten en 
als laatste werd ook het fietspad klaargemaakt en 
gegoten. Vanaf begin september werd in deze 
zone gestart met het afwerken van de opritten en 

de bermen en taluds.
De dorpskern van Maarke is niet meer te 
herkennen. Na de opbraak werd onmiddellijk 
gestart met de riolering, die inmiddels is aange-
legd tot net buiten het centrum. Intussen werd 
ook gestart met het plaatsen van borduren, 
boomvakken en keerwanden. 
Ook de wegenis en het dorpsplein beginnen 
stilaan vorm te krijgen. De betonverharding is 
gegoten en eind september begint de aannemer 
met het leggen van de mozaïekkeien rond de 
wegenis. 
Volgens de huidige planning en onder voorbe-
houd van weersomstandigheden zullen zowel de 
weg, als de kasseien in Maarke centrum tegen 
eind november volledig afgewerkt zijn.

OP DE HOOGTE
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IN DE KIJKER

Negen vrouwen sterk is het team 
Logistiek en/of Keuken. Linda, 
Malou, Jasmien, Grietje, Christine, 
Marie-Cecile, Annie, Ann en Ann 
zorgen er onder meer voor dat de 
43 kamers, de badkamers en de 
leefruimtes er spic en span 
bijliggen. De dienst wordt voor 
Publiek vertegenwoordigd door 
Christine Verhellen (55), Ann 
Minnaert (52) - 31 jaar dienst! -, 
Grietje De Vries (61) en Malou 
Liveyns (28). De samenhorigheid 
is hoorbaar groot, zo ook de 
arbeidsvreugde.

Malou: ‘Het is aangenaam 
werken hier – er heerst echt een 
goede sfeer. Niet alleen tussen de 
collega’s van deze dienst, maar 
ook met de verpleegkundigen, 
kine’s en ergo’s - niemand kijkt 
op ons, ‘kuisvrouwen’, neer. Je 
voelt ook dat ons werk wordt 

gewaardeerd: door de bewoners 
én door de bezoekers.’

Je leert de bewoners ook erg 
goed kennen, kan ik me voor-
stellen.
Malou: ‘Zeker. Ze kennen je bij 
naam, ze vragen hoe het thuis is 
en als je een week met vakantie 
bent geweest, willen ze altijd 
weten hoe het was. En omge-
keerd delen ze met ons wel eens 
lief en leed.’

Ann: ‘Als wij komen poetsen, 
moeten de bewoners meestal uit 
hun kamer, maar we maken van 
de nood een deugd. We brengen 
ze dan bij iemand anders op de 
kamer, zo kunnen ze eens een 
klapke doen. Nu eens bij die 
buur, dan eens bij een andere. Of 
we poetsen hun kamer terwijl ze 
naar de kapster gaan.’

Jullie zijn wellicht ook een 
aanspreekpunt voor hen.
Ann: ‘Inderdaad. Niet alleen voor 
de bewoners, ook voor de 
bezoekers - al zijn dat vaak 
dingen waarvoor ze eerder bij 
een verpleegkundige moeten 
zijn. En we moeten al eens mee 
op zoek gaan naar iets: een bril, 
schoenen, kleren, een vals gebit 
zelfs. Ooit dacht een bewoner dat 
zijn horloge gestolen was, maar 
zijn dochter had het gewoon 
meegenomen om te laten 

Het onderhouds- en keukenteam
van WZC Ter Gauwen

Dankzij hen ligt alles er kraaknet bij en krijgt elke 
bewoner op tijd zijn maaltijden: maak kennis met het 
onderhouds- en keukenteam van Woonzorgcentrum 
Ter Gauwen.

Christine, Ann, Grietje en Malou (van links naar rechts). 
Niet op de foto: Linda, Jasmien, Marie-Cecile, Annie en Ann. 

herstellen. Gelukkig had zij ons 
ingelicht en konden we hem snel 
geruststellen.’

Nemen de bewoners jullie soms 
in vertrouwen?
Ann: ‘Ja, dat gebeurt. We hebben 
elk een eigen gang, dus we 
komen altijd bij dezelfde 
mensen. Met een kinesist of een 
dokter is er misschien een iets 
grotere afstand, een poetsvrouw 
is voor hen makkelijker aan-
spreekbaar. Allez, behalve 
misschien Grietje (hilariteit).’

Hoezo?
Grietje: ‘Wel, ik woon al 38 jaar 
in België, maar zoals je kan 
horen, ben ik van Nederlandse 
afkomst – ik kom uit Friesland. 
Dat schept voor sommige 
mensen misschien een beetje 

een afstand. Anderzijds had ik 
het vroeger ook wel moeilijk met 
jullie dialect, maar intussen ben 
ik helemaal mee. Al is het wel 
fijn dat onze nieuwste bewoner, 
Werther, ‘schoon Nederlands’ 
praat. Heel mooi.’
‘Een andere reden waarom de 
bewoners mij minder snel in 
vertrouwen nemen, is wellicht 
dat ik geen vaste gang heb om te 
poetsen – ik vang vakanties en 
afwezigheden op – en dat ik ook 
vaak in de keuken werk.’

Christine, jij behoort tot het 
vaste keukenteam. Wordt er veel 
geklaagd over het eten?
Christine: (lacht) ‘O, dat valt mee 
hoor. Sinds een tiental jaar wordt 
het eten warm aangeleverd door 
een traiteur – de bewoners weten 
dat wij het niet zelf hebben 

Je voelt dat ons 
werk gewaardeerd 

wordt: door de 
bewoners én door 

de bezoekers.

 De sfeer is hier 
echt goed, ook 

met de verpleeg-
kundigen, de 

kinesisten en de 
ergotherapeuten.

bereid. De boterhammen in de 
namiddag doen we natuurlijk 
wel zelf. En nu en dan zijn er 
speciale gelegenheden: mosse-
len, verjaardagsvieringen, ons 
lente-ontbijt … Zo komt er toch 
wat variatie in.’

 Woonzorgcentrum Ter Gauwen 
055 31 16 01 
wzctergauwen@ocmwmaarkedal.be

Respect van
iedereen doet deugd
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BIBLIOTHEEK

Het Groot Dictee  
Heruitgevonden 
Het Groot Dictee, editie twee! Doe je 
mee? De 15 dapperen van vorig jaar 
hebben het zich niet beklaagd, want 
het was een fijne avond, met veel 
humor en taalplezier. Dit jaar streven 
we naar minstens 30 deelnemers.  
Gastvrouw Hilde Rogge leidt alles in 
goede banen. 

PRAKTISCH
Vrijdag 6 december om 20 uur. 
Administratief Centrum,
tweede verdieping. 
Gratis deelname.
Inschrijven via www.maarkedal.be/
groot-dictee-heruitgevonden. 

Lezing mediawijsheid voor ouders en 
grootouders: wetten en afspraken 
door Filip Bourgeois 
Kinderen krijgen steeds jonger hun eerste smartphone of 
tablet, die ze gretig gebruiken om te chatten of te gamen.  
Dat kan soms uit de hand lopen, van spanningen over het 
smartphonegebruik, over ruziënde kinderen op Whatsapp tot 
tieners die op school Fortnite niet kunnen loslaten. 

In deze presentatie geeft Filip Bourgeois tips hoe je daar als 
ouder mee om kunt gaan, zonder vermanende vinger. Een 
must voor alle ouders en grootouders.
Deze lezing wordt georganiseerd in samenwerking met Huis 
van het Kind, de ouderverenigingen van de Maarkedalse 
scholen en Gezinsbond Maarkedal. Achteraf bieden we een 
drankje aan. Inschrijven is verplicht.

PRAKTISCH
Donderdag 21 november om 20 uur.
GC het Marca, Maarkeweg 65A.
Gratis toegang.
Inschrijven via 
www.maarkedal.be/mediawijsheid-voor-(groot)ouders.

Lezing door Tom Van de Weghe:  
de technologische Koude Oorlog 
tussen VS en China 

China en de VS voeren 
niet alleen een handels- 
oorlog, maar strijden ook 
op technologisch gebied. 
China wil tegen 2030 
koploper zijn in de 
ontwikkeling van 
artificiële intelligentie. 
De Chinese autoriteiten 
worden daardoor steeds 
bekwamer in het 
controleren van kritische 
stemmen, onder wie 
journalisten. China 
exporteert zijn model naar andere delen van de wereld en 
hertekent geleidelijk de wereldwijde informatieorde. Wat 
zal de impact zijn? Op basis van zijn ervaringen in China 
en de VS legt VRT- journalist Tom Van de Weghe het uit. 
Deze lezing wordt georganiseerd in samenwerking met 
Davidsfonds Maarkedal.

PRAKTISCH
Vrijdag 11 oktober om 20 uur.
GC het Marca, Maarkeweg 65A.
Toegangsprijs: 5 euro. 
Inschrijven is niet nodig.

Vorming: leren ontspannen –  
minder stress
Ook last van stress? Geen nood, wij helpen je ervan af. Of 
beter gezegd: we reiken je technieken aan om met stress 
om te gaan en helpen je zo op weg naar een stressbesten-
dig leven. 
Meer info via www.maarkedal.be/vorming-leren-ont-
spannen-minder-stress. 
Begeleider is coach Hendrik Gaublomme.

PRAKTISCH
Donderdag 19, 26 september en 3 oktober,  
telkens van 19.30 tot 22 uur. 
Administratief Centrum, tweede verdieping.
Kostprijs: 36 euro.
Inschrijven kan via www.vormingplus-vlad.be met 
vermelding van code 193110.

Oproep Kinder-  
en Jeugdjury Vlaanderen 

Waar zitten de jonge leesbeesten die 
graag aansluiten bij onze Kinder- en 
Jeugdjury?
 
Er zijn maar twee 
voorwaarden om 
mee te doen: je 
bent tussen 5 en 
12 jaar oud en je 
houdt heel veel 
van lezen. Twee 
keer ja?  Sluit dan als de bliksem aan bij 
de Kinder- en Jeugdjury Vlaanderen. 
Tussen september en maart kom je, 
samen met andere kinderen, een zestal 
keer naar de bibliotheek. Onder leiding 
van juf Kathleen, juf Greet, juf Anja en 
meester Wim bespreken jullie samen 
tien boeken. Het gaat daarbij niet alleen 
om het verhaal, maar ook om de 
illustraties, de omslag ... Daarna mag je 
aan elk boek punten geven. Zo beslis je 
mee wat het mooiste kinderboek van 
het jaar is! 

Inschrijven kan aan de balie van de 
bibliotheek tijdens de openingsuren of 
via bibliotheek@maarkedal.be.

Kom jij naar de leesclub?

Ben jij ook een leesbeest? Vind je het 
soms jammer dat je niet alles uit een 
boek haalt wat er ongetwijfeld in zit? 
Sluit je dan aan bij onze leesclub. Zo kan 
je op een gezellige manier je inzicht in 
een boek verbreden en verdiepen. Je 
leert mensen kennen die net als jij alles 
over een boek willen weten.  Begeleid-
ster en Leesweb-directeur Marie-Jeanne 
Snoeckx staat garant voor de hoge 
kwaliteit van de bijeenkomsten. Drie 
keer winst dus! 
Meer informatie vind je op www.
maarkedal.be/vrije-tijd/bibliotheek/
dienstverlening/leesclub. Inschrijven 
kan via mail of telefonisch. 
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BIBLIOTHEEK

Nog geen plannen voor de herfstvakantie? Wij hebben wel een 
paar leuke ideeën voor jou: wat dacht je van 3D-tekenen met 
Tinkercad, kennismaken met elektronica en zelf een drawdio 
maken, een cool edge lit gadget ontwerpen, een glas etsen en nog 
veel meer moderne technieken ontdekken? 
Ben je even enthousiast als wij? Schrijf je dan heel snel in voor ons 
allereerste techniekkamp!

PRAKTISCH
Maandag 28 tot donderdag 31 oktober,  
telkens van 9 tot 16 uur.
Administratief centrum, tweede verdieping.
Voor kinderen van 10 tot 12 jaar.
Prijs: 120 euro voor vier dagen.
De inschrijvingen starten op 26 september via  
www.maarkedal.ticketgang.eu. 
Meer info op maarkedal.be/techniekkamp.

Verwenavond 
Demo Drones
Na de demo Virtual Reality in 2017 en nieuwe technolo-
gieën met het Fablab in 2018, vergasten we jullie dit jaar 
graag op een avondje fun met drones! 
Jullie krijgen na een woordje uitleg de kans om een 
indoor parcours zo goed mogelijk af te leggen met een 
drone. Schrijf je in en ontdek je verborgen talent als 
dronepiloot. Wacht niet te lang, want er kunnen maar 30 
gelukkigen aan de slag! 

Boekenverkoop
We verkopen de afgevoerde boeken, tijdschriften en 
spelletjes aan een zacht prijsje.

Jenever tasting
Vincent Schietse vergastte ons vorig jaar op enkele 
lekkere soorten vermouth. Dit jaar keert hij terug met een 
paar zeer exclusieve jenevers. Zowel de Filliers 8yo Barrel 
Aged Genever als de Filliers 17yo Barrel Aged Genever 
behaalden een paar maanden geleden op de prestigieuze 
San Francisco World Spirits Competition ‘double gold’: de 
hoogst mogelijke score. Op 25 oktober gratis bij ons te 
proeven!

PRAKTISCH
Vrijdag 25 oktober vanaf 17 uur.
Administratief Centrum.
Inschrijven via 
www.maarkedal.be/verwenavond-in-de-bibliotheek.

De bibliotheek 
wordt Wise!
Tot nog toe werkten de Vlaamse 
bibliotheken met een provinciaal 
bibliotheeksysteem. Daar komt vanaf 
dit jaar verandering in met Wise, een 
nieuw bibliotheeksysteem dat inge-
voerd wordt in alle bibliotheken in 
Vlaanderen en Brussel. Nadat in januari 
al 30 Limburgse bibliotheken aan de 
slag gingen met de nieuwe bibliotheek-
software, is het nu de beurt aan 57 
bibliotheken in Oost-Vlaanderen. Vanaf 
2020 volgen de andere Vlaamse 
provincies en Brussel. Zodra de 
volledige implementatie achter de rug 
is, zullen alle Vlaamse en Brusselse 
bibliotheken op precies dezelfde manier 
opereren, waardoor samenwerken een 
stuk eenvoudiger wordt. 
Op het eerste gezicht zal jij als biblio-
theekgebruiker niet zoveel merken van 
de vernieuwingen. De taken die 
dagelijkse kost zijn in een bibliotheek 
(boeken uitlenen en innemen, nieuwe 
leners inschrijven) zullen betrouwbaar-
der, makkelijker, sneller en gebruiks-
vriendelijker verlopen. 
Daarnaast zullen nieuwe digitale 
diensten makkelijk ingeplugd kunnen 
worden op het centrale systeem, dat op 
die manier zal uitgroeien tot een breed 
platform van digitale bibliotheekdien-
sten. En daar doe jij natuurlijk wel je 
voordeel mee. Een voorbeeld van zo’n 
nieuwe digitale dienst is Mijn Leestip-
per, die je leestips op maat bezorgt.  

WE GAAN EVEN DICHT!
Om de overgang naar Wise zo vlot 
mogelijk te laten verlopen, gaan  

alle bibliotheken in Oost-Vlaanderen 
in oktober even dicht. 

Alle bibliotheekmedewerkers krijgen 
dan een opleiding om met de nieuwe 
software te leren werken en het hele 

systeem wordt tot in de puntjes getest.
Onze bibliotheek is gesloten 
van woensdag 2 tot en met  

woensdag 9 oktober.
Donderdag 10 oktober zijn we er terug!

Boekenbeurs Antwerpen

Techniekkamp  
‘We zijn makers!’

Tradities zijn er om in ere gehouden te worden. Dus 
trekken we op 9 november weer naar Antwerpen 
voor de grootste boekenbeurs van het land. Voor 
de luttele som van 7 euro krijg je van ons een 
busrit naar Antwerp Expo én een toegangsticket. 

Het saldo wordt betaald door het samenwerkings-
verband van de bibliotheken van de Vlaamse 
Ardennen, met steun van de Vlaamse Overheid. 

PRAKTISCH
Zaterdag 9 november.
Vertrek om 9 uur aan het Administratief Centrum.
Vertrek in Antwerpen om 16 uur.
Inschrijven is verplicht via bibliotheek@maarkedal.be 
of 055 33 46 50.  De inschrijving is pas geldig na 
betaling (cash of via overschrijving op rekening-
nummer BE12 0910 0030 7092 van gemeentebe-
stuur Maarkedal met vermelding Boekenbeurs 
Antwerp Expo – naam – aantal personen).
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TERUG IN DE TIJDSPORT

Sportgala 2020
In 2020 is het, na de kampioenenhulde 
in 2019, weer tijd voor een echt sport-
gala, waarbij we niet alleen de kampi-
oenen huldigen, maar waarbij ook de 
trofeeën voor sportfiguur, sportbelofte 
en sportverdienste worden uitgereikt. 

Het sportgala zal plaatshebben op vrijdag 7 februari 
2020. Dit sportgala kan enkel een succes worden 
met de medewerking van de sporters in Maarkedal. 
Daarom een warme oproep naar de kanshebbers 
voor de sporttrofeeën om zich kandidaat te stellen.  

Maarkedal zoekt kandidaten  
sportfiguur en sportbelofte
Wie komt in aanmerking voor de trofee voor 
sportfiguur of sportbelofte?
De sportfiguur en sportbelofte worden verkozen op 
basis van de prestaties van de voorbije twee 
kalenderjaren. Dus prestaties tussen 1 januari 2018 
en 31 december 2019 komen in aanmerking. 

Zowel individuele sporters als groepssporters 
kunnen de trofees binnenrijven.   
De sportfiguur en sportbelofte moeten vanzelfspre-

kend een inwoner van Maarkedal zijn. De belofte 
mag de leeftijd van 21 nog niet bereikt hebben op 
31 december 2019. 

De kandidaturen moeten uiterlijk 1 november 
ingediend worden bij de dienst Vrije Tijd.  
De aanvraagformulieren zijn te vinden op  
www.maarkedalmoetjebeleven.be of te verkrijgen 
bij de dienst Vrije Tijd.

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

De laatste rechte lijn
Elke Maarkedalse sportverenging of sporter 
die graag zijn sportvereniging of zijn sport in 
de kijker zet, roepen we op ons een filmpje 
te bezorgen in het thema ‘de laatste rechte 
lijn’. Geef gerust je eigen creatieve invulling 
aan dit thema!

Enkele praktische richtlijnen:
• Graag filmen met een go pro of een 

filmcamera. De kwaliteit van een Iphone is 
onvoldoende. 

• Bezorg ons 10 à 15 minuten beeldmateriaal 
voor 15 november.

‘Een schoon wijf nog altijd. Hoelang was het geleden? Ze hadden 
kootsekeduik gespeeld. Arienetiene twintig dertig … Al wie niet 
gedoken is blijf lopen, ‘k kom af.
Ze zaten nu in de schuur op ’t hooi, hij en nog een toeveel kadeeën, 
mannekies en meiskies, Clementiene erbij. Streskens, sproetjes, 
beginnende molligheid. Ze klawierden daar allemaal overhoop om de 
beste plaats te vinden.
Hij weet nog goed, Clementientje had een rokske met frienzekies aan 
en juist binst hij, midden dat tjollen en kruipen, daar efkens naar keek, 
weerlichtte het, werden hem in een klap een stuk van de wonderbare 
geheimen van de meisjes onthuld. Het was alsof de poort van de 
hemel heel efkens was open- en weer toegegaan. Hij was ervan 
overtruul en wist een moment niet meer wat er rond hem gebeurde. ’s 
Nachts droomde hij ervan en dagen nadien had hij nog altijd van die 
rare gevoelens in zijn buik.’

Kootsekeduik: verstoppertje, Piepeduik werd ook gezegd.

Arienetien: aftelliedje 

Gedoken: verborgen

Frienzekies: kanten zoom, franje

Overtruul: overstuur

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 Nard.  
In zijn teksten strooide Paul Baekeland, als rozijntjes in een koekebrood, kwistig het taalgebruik van 
vroeger rond. 

De Taaienberg in Maarkedal is,  
dankzij de Ronde van Vlaanderen, 
overal gekend en dan vooral bij 
de wielertoeristen.
Laat ons op zoek gaan naar de 
betekenis erachter. 
 

Het woord ‘taille’ heeft veel 
betekenissen waar beknotting, 
snoeiing er één van is. 
Het afkappen van de takken van 
het rijshout in een bos of langs de 
weg.  
Rond 1441 vinden we te Schorisse 
in oude teksten de tailje van Maes 
eeke in de Rijst twintich bundre. 
Men verwacht dan een uitspraak 
van toldenberg maar we spreken 
de naam uit als tojenberg, 
taaienberg en wat zou verwijzen 
naar een persoonsnaam.  
De familienaam de Taeye komt 

heel dikwijls voor.
In Nukerke in 1571 is er sprake 
van upt sTayenvelt en driehon-
derd jaar vroeger, rond 1275, 
vinden we een Gerart de la 
Taienoue (Tayenhove - waarin 
dan de Germaanse voornaam 
Tajo).
Ons besluit: taai heeft hier niets 
te maken met moeilijk, stug of 
weerspannig. En ook niet met 
taille in de betekenins van het 
afkappen van rijshout. Het 
verwijst simpelweg naar een 
familienaam.  

TAAIENBERG

Een zoektocht naar de betekenis van onze straatnamen ...

SCHOLENVELDLOOP 
Op donderdag 26 september nemen de leerlingen 
van de Maarkedalse scholen deel aan de acht-
tiende editie van de scholenveldloop. Wie graag 
komt supporteren voor zoon- of dochterlief of 
voor de kleinkinderen, is hartelijk welkom. 
De veldloop wordt gelopen op de sportterreinen 
aan de Kortekeer in Nukerke. 
We proberen deze uurregeling aan te houden.

UUR WIE

9.15 uur 6de leerjaar in 4 reeksen

10 uur 5de leerjaar in 4 reeksen

11 uur 4de leerjaar in 4 reeksen

12 uur 3de leerjaar in 4 reeksen

13.30 uur 2de leerjaar in 4 reeksen

14.20 uur 1ste leerjaar in 4 reeksen
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MOET JE BELEVEN

Financiële ondersteuning 
jeugd- en sportverenigingen
De jeugd- en sportverenigingen worden eraan herinnerd 
dat zij uiterlijk op 30 september hun jaarlijks subsidie-
dossier moeten indienen. Ze hebben daartoe elk de 
noodzakelijke aanvraagformulieren ontvangen. Verenigin-
gen die nog niet erkend zijn en zich afvragen of ze in 
aanmerking komen voor subsidies, kunnen contact 
opnemen met de dienst Vrije Tijd.

Kadervormingssubsidies
Jongeren die actief zijn bij een erkende Maarkedalse 
jeugdvereniging of de Maarkedalse speelpleinwerking en 
die in het afgelopen werkjaar (1 september 2018 tot 31 
augustus 2019) een animatorcursus gevolgd hebben, 
kunnen een aanvraag indienen om deze cursus 
(gedeeltelijk) terugbetaald te krijgen. Enkel cursussen 
die leiden tot het diploma (hoofd)animator in het 
jeugdwerk (of gelijkwaardige cursus) komen in aanmer-
king. Elke jongere kan slecht één maal voor een 
gelijkaardige cursus een aanvraag indienen.  

Aanvraagformulieren zijn te verkrijgen via  
www.maarkedal.be of via de dienst Vrije Tijd. De 
aanvragen moeten ingediend worden voor 30 september.

Terugbetaling van inschrijf- 
gelden voor sportactiviteiten 
Inwoners van Maarkedal (en personen te hunnen laste) 
die genieten van een verhoogde tegemoetkoming van het 
ziekenfonds hebben recht op terugbetaling van hun 
sportactiviteiten. 

Welke activiteiten komen in aanmerking?
 ▷ lidgeld van een sportvereniging
 ▷ deelname aan sportkampen
 ▷ deelname aan een eenmalige sportactiviteit
 ▷ fitnessabonnement of initiatiereeks

Welk bedrag kan terugbetaald worden?
Er kan tot maximaal 75% van de totale inschrijvingsprijs 
(na aftrek van de voorziene terugbetalingsmogelijkheden 
bij de mutualiteit van de rechthebbende) van de 
ingebrachte activiteit terugbetaald worden.
Per gezinslid wordt op jaarbasis maximaal 80 euro 
terugbetaald.

Hoe aanvragen? 
Je kan de terugbetaling online aanvragen via  
www.maarkedal.be/vrije-tijd/subsidies. Aanvraagformulie-
ren zijn ook te verkrijgen bij de dienst Vrije Tijd. De 
aanvragen moeten ingediend worden voor 1 december. 

Omnisport lessenreeks voor 55 plus

Yoga
Kom je lichaam bewust bewegen en 
je geest diep ontspannen. 

Yoga zorgt voor eenheid en evenwicht 
in de interactie tussen lichaam, geest 
en emoties. Je natuurlijke eenvoud, 
harmonie en stilte herontdekken is het 
grote geheim van yoga. Alle houdin-
gen, ademhalingstechnieken en 
relaxatie helpen je om die stilte in 
jezelf te vinden en te ervaren …
Yoga is er voor iedereen! Oud of jong, 
lenig of stram. Er is geen ervaring 
vereist.
Voorzie losse kledij en breng een 
matje of dekentje mee.

Ben je 55 of ouder? Heb je zin in 
een wekelijks uurtje sport, bewe-
ging en ontmoeting? Dan is deze 
gevarieerde lessenreeks ongetwij-
feld iets voor jou! 

De dienst Vrije Tijd organiseert 
opnieuw een lessenreeks sport voor 
55-plussers. Elke week wordt een 
andere sport beoefend, begeleid door 
een professionele lesgever. Op het 
programma onder meer hockey, 
volleybal, baseball, tennis, voetbal, 
conditieparcours, new games ... 
Er is geen ervaring vereist. Plezierig 
sporten staat centraal!

PRAKTISCH
Waar
Sporthal ‘t Rosco Ronse -  
Leuzesesteenweg 241 - 9600 Ronse.

Wanneer
Elke dinsdagvoormiddag (behalve 
tijdens de schoolvakanties) van 10 tot 
11 uur. Aansluiten is steeds mogelijk 
na inschrijving bij de dienst Vrije Tijd.
Kostprijs: 3 euro per les. 
Aan het einde van de lessenreeks 
wordt aan de hand van het aantal 
deelgenomen lessen een factuur 
opgemaakt.

PRAKTISCH
Polyvalente zaal, gemeentelijke 
basisschool Maarke, Maarkeweg 61.
Dinsdagavond van 20 tot 21 uur, 
behalve tijdens de schoolvakanties. 
Kostprijs: 5 euro per les. 

Aan het einde van de lessenreeks 
wordt aan de hand van het aantal 
deelgenomen lessen een factuur 
opgemaakt.
Inschrijven bij de lesgever tijdens de les.

Trek je stapschoenen aan en wandel 5, 8 of 12 km 
langs trage wegen in het mooie Maarkedal.  
Elk jaar in de herfst vindt Dag van de Trage Weg plaats. Duizenden 
buitenmensen trekken die dag de wegjes en paadjes op. Als plattelands-
gemeente in het hart van de Vlaamse Ardennen doen we ook in 
Maarkedal mee aan de Dag van de Trage Weg, dit jaar op zaterdag 19 
en zondag 20 oktober.

We stippelden drie trage wegenwandelingen uit, goed voor 5, 8 of 12 km wandelplezier. Het gaat om vrije wandelin-
gen: je kiest zelf wanneer je vertrekt en bepaalt je eigen wandeltempo. Starten doe je bij Zorgresidentie Pura, waar 
je een kaartje van de route(s) kan meenemen. De drie landschapswandelingen hebben – de Vlaamse Ardennen 
waardig – enkele steile klims en afdalingen in petto. Je wandelt langs heel wat trage wegen, in het bos, tussen 
landerijen en weides …
PRAKTISCH

Vertrek- en eindpunt: Zorgresidentie Pura, Arthur Odevaertstraat 5
Afstand: 5, 8 of 12 km - Parcours: verharde en onverharde wegen. 
Geen bewegwijzering: haal de wandelroute(s) gratis af bij Zorgresidentie 
Pura op zaterdag 19 en zondag 20 oktober, telkens van 10 tot 18 uur.
Je kan de routefolder ook downloaden via www.maarkedal.be/toerisme/
wandelen/wandelroutes.

Dinsdag 1 oktober om 20 uur  
organiseren we, onder de vlag van het 
‘Cultuurnetwerk Maarkedal’, een ‘Open 
Cultuurplatform’. 
Het thema dat deze avond aan bod komt is het 
cultuuraanbod in onze gemeente. 
Iedereen is welkom! 

Wie nog geen lid is van het Cultuurnetwerk en 
toch graag aanwezig is, vragen we vooraf een 
mailtje te sturen naar vrijetijd@maarkedal.be.

Meer info via
www.maarkedal.be/beleid/communicatie-en-in-
spraak/adviesraden-en-raadscommissies. 

Open cultuurplatform
Dag van de trage weg 

Dienst Vrije Tijd | 055 33 46 52 | vrijetijd@maarkedal.be
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ACTUA

Voor kinderen van de 2de en 3de kleuterklas  
(geboortejaar 2015 en 2014)

• Mysterieuze Curieuzeneuze Monsters
 13.30 tot 15.30 uur
 Een fantasierijke kennismaking met druktechniek. We duiken in 

boeken en komen van alles te weten over monsters: lieve, stoute en 
hele bijzondere. Heeft jouw monster misschien tien ogen, scherpe 
tanden, vleugels, klauwen … en kan hij zwemmen, vuur spuwen of 
misschien wel breakdancen? We knippen uit schuimrubber ons 
curieuze monster en drukken met een echte inktrol, drukinkt en 
vooral veel fantasie.  

 Let op: deze workshop is voor ouder én kind! 

Kunstendag voor kinderen
Op zondag 17 november doet Maarkedal voor het eerst mee aan 
Kunstendag voor Kinderen. Op die dag kunnen kinderen (van heel 
jong tot iets ouder) een hele dag kunst beleven. 

• Ik dans film 
 16 tot 17.30 uur
 Met bewegende doeken en zelfgemaakte lichtpatronen maak je een 

inspirerende dansfilm, gebaseerd op de beroemde Serpentine dans. 
 Ooit gehoord van de Serpentine dans? Dat was de eerste dansfilm 

die ooit werd gemaakt. In deze workshop, geïnspireerd door dit werk 
van Loïe Fuller, gaan we aan de slag met witte doeken, gekleurde 
lichten en projectoren. Zwieren, dansen, spelen met lichtpatronen … 
Je staat in de gekleurde spotlights met jouw magische dansfiguren.

 We werken met de twee belangrijkste componenten van film: licht 
en beweging. De deelnemers maken abstracte visualisaties met 
iPads. Die worden geprojecteerd op bewegende witte doeken. Het 
resultaat is zonder twijfel zeer fascinerend. 

Voor kinderen van het 1ste en 2de leerjaar  
(geboortejaar 2013 en 2012)

• Portretfotografie met je mama of papa 
 13.30 tot 15.30 uur
 Draai de rollen eens om… Mama, papa, oma of opa poseren voor 

jou! Leer spelenderwijs de kneepjes van het vak van de portretfoto-
graaf. Experimenteer, fotografeer en leer de tips en tricks van een 
echte professional! Je maakt een portret in een echte fotostudio en 
gaat naar huis met je eigen print. 

 Let op: deze workshop is voor ouder én kind! 

• Klankdetectives en geluidsgeesten
 15.30 tot 17.30 uur
 Sluit je ogen. Hoe klinkt een ster? Welk geluid maakt je huis  

’s nachts? Als detectives sporen we allerlei klanken op. We leren 
luisteren naar de omgeving. Kan je het ook nabootsen? Met ons 
eigen lichaam, voorwerpen uit onze omgeving én instrumenten 
vormen we abstracte dingen om tot klankschilderijen. Klinkt een 
schitterende ster goed samen met een flikkerende lantaarn? Of botst 
een schorre schoorsteen met een brullende brievenbus? Van 
soundscapes maken krijg je nooit genoeg!

Voor kinderen van het 3de, 4de en 5de leerjaar  
(geboortejaar 2011, 2010 en 2009)

• Soundtricks
 13.30 tot 15.30 uur
 Spits je oren en luister eens goed naar het geluid bij een film. Pas 

dan besef je hoe belangrijk geluid is. 
 Tijdens deze workshop bewerk en monteer je geluiden op bestaande 

filmfragmenten met behulp van een iPad. De geluiden die jij kiest, 
bepalen de sfeer van de film. 

Je kan gratis deelnemen aan de volgende supercoole workshops. 
Let op: de plaatsen zijn beperkt. Voor alle workshops moet je vooraf inschrijven! Dat kan 
online via www.maarkedal.be/vrije-tijd/activiteiten-jeugd. Je vindt er ook extra informatie 
over de workshops, de juiste uren en locaties. 
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RUBRIEKACTUA

• Druk je stuk
 14 tot 17 uur
 Druk je stuk is een spraakmakende modeworkshop! Met behulp van 

de stencil- en zeefdruktechniek personaliseer je je schoudertas. Wat 
je op je tote bag drukt, kies je zelf: een boodschap of beeld, iets wat 
je drijft, boos maakt of enthousiasmeert. 

 Let op: deze workshop is niet vlekkeloos, draag kleren die vuil 
mogen worden! 

• Lichttekenen
 15.30 tot 17.30 uur
 Lichttekenen is een speciale fototechniek. Ondanks de naam komen 

er geen potloden aan te pas. Het resultaat plakt ook niet op een blad 
papier, maar op foto. 
Tijdens de workshop experimenteer je er in een donkere ruimte op 
los met licht en sluitertijden. Zo kom je tot een origineel digitaal 
fotoverhaal.

Voor jongeren uit het 6de  leerjaar en het 1ste en  
2de middelbaar (geboortejaar 2008, 2007 en 2006)

• Streetart
 13.30 tot 15.30 uur
 Streetart geeft een meerwaarde aan het straatbeeld. Snedige 

ingrepen doen snelle voorbijgangers stilstaan en nadenken. Met 
deze workshop trekken we volledig de kaart van het verrassings- 
effect. De deelnemers screenen eerst de omgeving. Daarna verande-
ren ze met papier, karton, touw en krijt de buurt in een geruchtma-
kende compositie. 

 Let op: deze workshop is niet vlekkeloos, draag kleren die vuil 
mogen worden!

• Portretfotografie met je beste vriend of vriendin 
 16 tot 18 uur
 Schrijf je in samen met je beste, liefste of mooiste vriend of vrien-

din. In deze duo-workshop portretteer je elkaar in een echte 
fotostudio. Ontdek de geheimen van de camera via opdrachten rond 
portretfotografie. Experimenteer, fotografeer en leer de tips en tricks 
van een echte professional! Je gaat naar huis met je eigen print. 

 Je kan ook individueel inschrijven, dan vormen we een duo tijdens 
de workshop. 

Op 23 juni, 14 en 21 juli en 8 september waren er de 
traditionele ruiterommegangen in de 4 deelgemeenten. 

De hele zomer kon je op zoek naar de 
schat van ‘Schatten van Vlieg’!

8 juni: COL

Concerten op Locatie met Marble Sounds, Mooneye en Sioen.

TERUGBLIK

Op 22 augustus kon je je uitleven  
op onze avonturensportdag in de 
Ijsmolenhoeve.

Naar jaarlijkse gewoonte trokken we er de laatste week van augustus op uit met de fiets tijdens het fietssportkamp Vive le Vélo.

Vijf weken spel en plezier op het speelplein.

Alweer een succesvolle editie van onze avondmarkt op het plein op  
11 juli naar aanleiding van Vlaanderen Feest!



Organiseer je een evenement, fuif, eetfestijn, wieler-
wedstrijd, doortocht, rommelmarkt, buurtfeest ... ? Als 
organisator ben je verplicht het gemeentebestuur op 
de hoogte te brengen en een aantal zaken aan te 
vragen. Dat kan via het online aanvraag- en meldings- 
formulier voor evenementen op www.maarkedal.be/
vrije-tijd/een-evenement-organiseren.
Bij de organisatie van een evenement komt heel wat 
kijken. We helpen je graag op weg. 

Promotie
Promotie is uiteraard belangrijk bij de organisatie 
van een evenement.
Geef je activiteit in via uitdatabank.be en ze 
verschijnt automatisch op onze website. Deze 
informatie wordt ook opgenomen in de agenda 
achteraan deze Publiek. Als vereniging kan je één 
maal per jaar ook een artikel plaatsen in Publiek. 
Voorwaarden, publicatiedata en deadlines vind je op 
www.maarkedal.be/publiek-nieuws-uit-maarkedal. 

Publiciteitsborden of wegwijzers

Wil je voor je evenement publiciteitsborden of 
tijdelijke bewegwijzering plaatsen langs de openba-
re weg? 
•  Voor borden langs gemeentewegen volstaat het 

om het gemeentelijk aanvraagformulier voor 
evenementen in te vullen.

•  Voor borden langs gewestwegen is een aanvraag 
bij het Agentschap voor Wegen en Verkeer 
verplicht, zelfs als de borden op een privaat 
terrein langs de weg worden geplaatst. Je richt je 
aanvraag tot het bekomen van een vergunning 
hiervoor aan: Agentschap Wegen en Verkeer -  
District Oudenaarde, Heurnestraat 27, 9700 
Oudenaarde. De gewestwegen door Maarkedal zijn: 
N60 (Oudenaarde - Ronse), N425 en N454 (Ronse - 
Schorisse), N457 (Oudenaarde - Schorisse).

Sabam en billijke vergoeding 

• Sabam int en verdeelt de auteursrechten bij het 
gebruik van werk van auteurs, componisten, 
uitgevers ... Van zodra er muziek gespeeld wordt (live 
of opgenomen) moet Sabam betaald worden, zelfs 
als de toegang gratis is. Doe ten laatste tien dagen 
voor je evenement aangifte via www.sabam.be.

• Bij gebruik van opgenomen muziek moet je ook 
billijke vergoeding betalen. De aangifte hiervoor 
moet minstens vijf werkdagen vóór de activiteit 
gebeuren. De aangifteformulieren vind je op de 
website www.bvergoed.be. Voor tijdelijke activitei-
ten kan je via www.ikgebruikmuziek.be recht-
streeks je aangifte doorgeven. 

• Let op: soms heeft de eigenaar van de zaal al een 
overeenkomst met Sabam of de billijke vergoeding 
en hoef je dit niet meer zelf aan te vragen. Vraag 
dit na bij de zaaleigenaar.

Geluidsnormen
• Er zijn in Vlaanderen regels over het maximale 

geluidsniveau voor muziekactiviteiten die 
toegankelijk zijn voor publiek en waar elektro-
nisch versterkte muziek gespeeld wordt. In het 
gemeentelijk aanvraagformulier voor evenemen-
ten is een rubriek voorzien voor de afwijking van 
de geldende geluidsnormen. Het volstaat het 
formulier in te vullen. 

• Meer informatie over de geluidsnormen vind je op 
website van het departement Leefmilieu, Natuur 
en Energie of bij de dienst Omgeving en Wonen.

Schenken van sterke dranken

• Voor occasionele drankgelegenheden waarbij 
enkel gegiste dranken geschonken worden is geen 
vergunning nodig. Voor het schenken van sterke 
dranken op fuiven, evenementen … of op openba-
re sportieve, politieke en culturele manifestaties, 
heb je wel een machtiging nodig van de burge-
meester. Die kan je ook aanvragen via het online 
formulier.

Vrijwilligerswerking 

•  Bij de organisatie van een evenement worden 
meestal vrijwilligers ingezet. Alle informatie over 
vrijwilligerswerk en de wetgeving hierover (onder 
andere verzekeringsplicht) vind je op  
www.vlaanderenvrijwilligt.be.

• Heel wat organisaties kunnen gebruik maken van 
de gratis Vlaamse vrijwilligersverzekering. Alle 
info hierover vind je op dezelfde site.

Verzekeringen

• Informeer tijdig bij je verzekeraar welke verzeke-
ring je het best afsluit voor je evenement.

• Wordt het evenement georganiseerd door een 
lokale afdeling van een koepelorganisatie, dan 
worden een aantal zaken wellicht al verzekerd via 
die koepelorganisatie. Ga dit tijdig na.

Veiligheid

• Veiligheid is één van de prioriteiten bij het 
organiseren van een evenement. Zowel bij de 
inrichting van de zaal of het terrein, als de 
plaatsing van eetstanden, de locatie van de 
ingangen ... moet je rekening houden met 
veiligheid en preventie.

• Roep bezoekers op zich te registreren bij Be-alert, 
zodat ze gealarmeerd worden bij een noodsituatie. 

• Op de website van de Brandweerzone Vlaamse 
Ardennen vind je heel wat richtlijnen in verband 
met preventie en veiligheid bij een evenement.

EHBO

• Bij de organisatie van een evenement voorzie je 
best een EHBO-koffer. 

• Zorg ook voor een lijst met noodnummers: 
brandweer, politie, medische spoeddienst, 
antigifcentrum, dokter van wacht, apotheek van 
wacht, brandwondencentrum ...

• Naarmate het evenement groter, uitgebreider of 
‘gevaarlijker’ wordt, is het beter een echte 
EHBO-post te voorzien. Je kan deze post beman-
nen met eigen medewerkers. Zorg dan wel dat er 
genoeg medewerkers aanwezig zijn met voldoen-
de kennis en ervaring op vlak van EHBO. Je kan 
ook een medische hulppost voorzien met erkende 
hulpverlenersorganisaties, zoals het Rode Kruis. 

Bewaking

Bij sommige evenementen kan het nodig zijn 
bewaking of security te voorzien. Je kan hiervoor een 
beroep doen op een erkende bewakingsfirma of je 
kan werken met vrijwilligers. Aan het werken met 
vrijwilligers zijn enkele voorwaarden verbonden. 
Meer informatie hierover kan je nalezen op  
www.ikorganiseer.be. 

Afvalbeleid

Bij een evenement hoort bijna onvermijdelijk ook 

afval. Denk tijdig aan de nodige maatregelen om dit 
afval te verzamelen en te vermijden dat het op het 
openbaar domein of in het milieu terecht komt. 
Maak ook de deelnemers aan je evenement hierop 
attent!
Daarnaast kan je ook maatregelen nemen om je 
evenement afvalarm en milieuvriendelijk te 
organiseren! 

Informeer de buurt

Breng de buurt tijdig op de hoogte van je evenement 
en de mogelijke hinder. Dat kan door een briefje met 
wat uitleg in de bussen te posten. Noteer ook een 
contactnummer en vraag de buurtbewoners om bij 
problemen eerst contact op te nemen met de 
organisatie en niet onmiddellijk de politie te 
contacteren.

Uitleendienst

• Maarkedalse verenigingen en scholen kunnen bij 
de gemeentelijke uitleendienst terecht voor het 
ontlenen van muziekinstallatie, beamer, projectie-
scherm, receptietafels, vlaggenmasten, nadars ...

• Verenigingen en scholen kunnen ook terecht bij 
de provinciale uitleendienst. 

Subsidies

Voor een aantal evenementen kan je een beroep 
doen op gemeentelijke subsidies. Je vindt ze op 
www.maarkedal.be/vrije-tijd/subsidies.

Locaties in Maarkedal

• GC het Marca. Het Marca wordt beheerd door de 
gemeente. Je kan er terecht voor de organisatie 
van socioculturele activiteiten. 

• Polyvalente zaal in Maarke. Dit zaaltje wordt 
beheerd door de gemeente. Maarkedalse vereni-
gingen kunnen er terecht voor kleinschalige 
socioculturele activiteiten. 

• Parochiezaal Etikhove.
• Parochiezaal La Salette Louise-Marie.
• Parochiezaal De Wante Schorisse.
• Parochiaal Centrum Nukerke.

Nood aan meer tips?

Op www.ikorganiseer.be vind je heel wat praktische 
tips voor het organiseren van een fuif of - bij 
uitbreiding - een ander evenement.

Ik organiseer!
IK ORGANISEERIK ORGANISEER
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Henk 
Rijckaert

Maker
Wanneer was de laatste keer dat 
u iets gemaakt hebt? Niet per se 
iets gebouwd van niets tot iets, 
maar iets dat kapot was, weer 
gefixt. Gemaakt.
Kunnen we dat nog? Zijn we 
allemaal collectief onhandig 
geworden? Of geven we het 
gewoon van tevoren al op? Want 
dingen repareren is tijdverspil-
ling! Alle tijd die je daaraan 
verliest kan een mens beter aan 
iets anders spenderen. Aan 
nieuwe dingen kopen, bijvoor-
beeld, die sowieso ooit ook weer 
kapot gaan.
Vroeger was het anders. Als de 
auto kapot was, dan deden we de 
motorkap open en draaiden we 
aan een paar vijzen. Als de TV 
storing gaf, dan werd dat hersteld 
met een flinke tik. Iedereen van 
het gezin wist waar je moest 
kloppen. 

Henk Rijckaert komt uit zijn kot, 
stapt het podium op en vertelt u 
wat hij geleerd heeft. Over 
uitvinden en maken, over 
oplossingen bedenken, over de 
kracht van uw eigen handen, over 
prutsen en proberen, over bijna 
uw vinger afzagen en over 
brandwonden verzorgen. 
Zet uw veiligheidsbril op en leer 
opnieuw waar u moet kloppen als 
er een storing is.

Canto Ostinato
Festival van Vlaanderen komt naar Maarkedal!
De Nederlandse componist Simeon ten Holt wordt vaak 
in één adem genoemd met namen zoals Steve Reich en 
Philip Glass – kopstukken uit het Amerikaanse minima-
lisme. En dat is niet onterecht. Net zoals zijn overzeese 
collega’s slaagt ten Holt er op meesterlijke wijze in om 
ganse muziekstukken op te bouwen uit een minimum 
aan muzikaal materiaal. In Canto Ostinato, dat bestaat 
uit 106 losse muzikale bouwstenen, bepalen de uitvoer-
ders zelf het verloop van het werk. Zo wordt elke 
uitvoering uniek. Alsof dat nog niet genoeg was, brengt 
Kwartslag dit bijzondere werk volledig op percussie-in-
strumenten. Tegelijkertijd creëert niemand minder dan 
Matthieu Ronsse live op het podium een gigantisch 
doek. Een muzikaal avontuur dus, zowel voor de 
uitvoerders als voor het publiek!

Uitvoerders
Jef Callebaut, Sander van der Kloot, Job van Duijnhoven: 
marimba - Robbe Van Dijck: vibrafoon - Matthieu 
Ronsse: schilder.
Met dank aan Farys.

Die Verdammte 
Spielerei und  
Kameraden
Pakske klassiek
In Pakske Klassiek ruilt Die Verdammte 
Spielerei witte voor zwarte marcels. En straat-
muziek voor klassiek. Muziek van Bach tot 
Bartok. Gebracht in één van de vele historische 
bouwwerken die ons land rijk is.
Laat jouw ziel vullen met de galm van vier 
saxofoons, percussie en zang. Die Verdammte 
Spielerei nodigt telkens enkele trouwe kamera-
den uit. Zij zorgen voor de extra dimensie en 
doorgedreven diepgang.
Elke editie van Pakske Klassiek is anders.

PRAKTISCH
Zaterdag 30 november om 20 uur.
GC het Marca, Maarkeweg 65A.
Tickets kosten 20 euro. 

Tickets zijn te koop bij de dienst Burgerzaken, in de Bibliotheek of online via  
www.maarkedal.be/vrije-tijd/het-marca/activiteitenkalender-het-marca 

PRAKTISCH
Zaterdag 26 oktober om 20 uur.
GC het Marca, Maarkeweg 65A.
Tickets kosten 12 euro. Wie in aanmerking komt 
voor het kansentarief, geniet van 80% korting op 
vertoon van de UiTPAS. Tickets aan kansentarief zijn 
enkel verkrijgbaar aan de balie van Tickets Gent.

Henk Rijckaert is een maker. Hij maakt dingen. Meestal comedy, soms 
televisie, en voor de rest: heel veel in zijn kot. Hij komt naar het Marca. 
Kom kijken en breng je veiligheidsbril mee!

PRAKTISCH
Donderdag 17 oktober om 20 uur.
GC het Marca, Maarkeweg 65A.
Tickets kosten 15 euro. 

Kwartslag en Matthieu Ronsse
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Humoravond ‘’t steekt zu nauwe nie’
Marc, Dany en Patrick brengen een bonte humoravond met sketches 
en veel meer. Lachen is toegestaan. Daar de opbrengst integraal gaat 
naar De Warmste Week wordt het verbruik van consumpties tijdens 
de pauze en na de voorstelling sterk aanbevolen.

PRAKTISCH
Vrijdag 15 en zaterdag 16 november om 19.30 uur.
GC het Marca, Maarkeweg 65A.
Tickets kosten 8 euro en zijn te reserveren bij Marc Maes: 0478 70 19 
81 - Dany Heyse: 0477 28 90 39 - Patrick De Vos: 0478 25 32 85.

Seniorennamiddag met 
Frank Galan

De grote doorbraak van Frank Galan kwam er 
in 1994, toen hij tweede werd in ‘De Sound-
mixshow’ waar hij Julio Iglesias imiteerde met 
het liedje ‘Quiereme Mucho’. Sindsdien kent 
hij  successen in België, Nederland, Duitsland 
en sinds 2015 ook in Polen. 
Frank Galan staat garant voor sfeer en 
absolute klasse!

PRAKTISCH
Vrijdag 22 november 2019 om 14 uur.
GC het Marca, Maarkeweg 65A.
Tickets kosten 10 euro en zijn te koop bij de 
leden van de seniorenadviesraad of bij de 
dienst Leven en Welzijn, 055 33 46 59.

Voor de leerlingen van 2de en 3de kleuterklas van 
alle Maarkedalse scholen. 
Jeugdtheater ‘Kip met Kop’ speelt ‘Walvis zonder 
schoenen’: innemend (onderwater)theater naar het 
verhaal van de succesrijke auteur Roberto Frabetti. 
Toen de walvissen vernamen dat de mensen hen 
wilden vangen, namen ze hun hoed af, deden ze 
hun jas en schoenen uit en stapten in zee. Daarna 
hebben de walvissen de zee nooit meer verlaten. 
Een kaasboerke trok zijn zwemvliezen aan, nam 
zijn snorkel en ging de walvissen opzoeken. 
Hij leerde dat walvissen heel lieve dieren zijn. Groot 
met een piepklein hartje. Hij leerde ook dat walvis-
sen prima verhalenvertellers zijn. 

Wim Van de Velde vertelt naast, in, onder en zelfs 
tegen een reuzenwalvis. Sprankelende verhalen met 
kleurrijke klanken.

De bende van Oorwoud
Voor de leerlingen van het 1ste en 2de leerjaar van alle  
Maarkedalse scholen.
De Bende van Radio Oorwoud, een bende strijdlustige rakkers 
vol wilde ideeën, staat klaar om de wereld terug groen te 
kleuren! Met een rugzak vol straffe songs en verhalen trekken 
ze ten strijde voor natuur en leven op onze planeet! Terwijl de 
zaadbommen knallen en de kinderen worden opgeroepen om 
vuil, vuiler, vuilst te worden knippen de Egels of Death Metal 
almaar meer gaten ‘in den draad’.
Radio Oorwoud brengt muziektheater boordevol wilde en 
meeslepende liedjes, met heel veel inhoud, een enorme berg 
humor en heel wat knipogen. 

Radio Oorwoud werd in 2012 opgericht door WWF en  
Hannelore Bedert en is sindsdien een gevestigde waarde in het 
school- en familiecircuit. De Bende van Oorwoud wordt 
gecoacht door Dimitri Leue, voormalig lid van de festivalband 
en groener dan gras tot ver achter zijn oren.

PRAKTISCH
Dinsdag 12 november. 
Info via de scholen.

Filmavond ‘Demain’
‘Een film die je gisteren gezien 
moest hebben. Hij beroerde al 
meer dan 1 miljoen mensen in 
Frankrijk.
Deze ecologische documentaire is 
erg succesvol door de geweldig 
positieve toon, die leert dat je 
meer kan veranderen dan je 
denkt. Doen is het nieuwe 
denken! Waarom kennen we hem 
in Vlaanderen (nog) niet?’ Schrijft 
Jeroen Platteau. De film inspireert 
ons in het vinden van oplossin-
gen door er een aantal in kaart te 
brengen. Hij brengt hoop, daar 
waar jij misschien de hoop voor 
een goede wereld voor je kinde-
ren in vraag stelt. We kunnen er 
nog iets aan doen …  
Start nu: kom naar de filmavond 
en het aansluitend debat.

PRAKTISCH
Zaterdag 19 november 
om 19.30 uur.
GC het Marca, Maarkeweg 65A.
Tickets kosten 10 euro en zijn te 
reserveren bij de Maarkeerders.

PRAKTISCH
Dinsdag 15 oktober. 
Info via de scholen.

Twee schoolvoorstellingen

Walvis zonder schoenen 

Te gast:
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MENSEN

Aragorn Goethals & Saskia Dewit

Arnold Verpoest & Melissa Verleyen

Bram Van den Abeele & Evy D’Heere

Björn Brunfaut & Tímea Kiprich

Eddy Vander Hulst & Nele Teirlinck

Janne Hantson & Glenys Vandenberghe 

Joos De Coninck & Eveline Devriese

Stefan Bracquez & Els Carron

Wauter De vos & Virginia Fouquaert

Huwelijken

Alizée Daneels 

    dochter van Dimitri Daneels en Jessica Lemmens 

Lewis De Bo

    zoon van Leandros De Bo en Ann De La Croix 

Maxime Michiel Meersschaert  

    zoon van Jurgen Meersschaert en Nele Bauwens

Oona Heyse 

    dochter van Jeroen Heyse en Julie Blommaert

Ronne Zwaenepoel 

    zoon van Jo Zwaenepoel en Haike Van de Velde

Geboorten

Ontvangsten

Bellinck Josiane Anna Césarine

Blyau Lilianne Ocatavie Elodie

Bockstal Elie Robert Yvon Roger 

Bovyn Hedwige Madeleine

Bynens Betty Maria Andrée

De Brauwere Julien Louis Joseph

De Buysscher Germain Longien Romain

De Buysscher Jacques Jean Pierre

De Buysscher Pascal François Denis

De Poorter Julienne Denise

De Preester Els Gabrielle Anaïs

De Roose Frans Edgard

De Schampheleire Gerard Arthur

De Smet Josiane Elise Edmonde

Detand Marcel Victor

D’Haene Silvain Omer

D’Hondt Raymond Henri Edmond

Goeffers Maria Justine Louise

Henrist Liliane Virgina Léona Cornelia

Muylle Eric Arthur Paul

Muyshond Elza Celina

Norga Ronnie Georges Ferdinand

Restiaens Daniël Omer Joseph

Rustin Guislain Henri Frans

Saveyn Emmanuël Joseph Oscar

Vanavermaete Henri José Bertrand

Vancoppenolle Rogette Baptista Madeleine

Vande Putte Marie-José Denise

Vandergeynst Georgette Julia

Van Nieuwenhuyze Germaine Madeleine Orpha

Verhellen André Gabriël Frans

Verkimpen Denise Marie Jeanne

Vermeulen Monique Simonne

Versmessen Etienne Jerome

Wacheuil Edith Mariette Charles Jeanne

Walraet Julius Jeroom

Ysebaert Georgette Prudence

Overlijdens

GOUDEN BRUILOFT

GOUDEN BRUILOFT

DIAMANTEN BRUILOFT

DIAMANTEN BRUILOFT

Valère Bauters & Marie-Paule Van Nieuwenhuyze

José Cornil & Rita Braeckman

Paul Van Butsele & Diane Cierkens

Julien De Bock & Denise Ysebaert

Een unieke fietservaring dankzij ’t Sneukelwiel …
We blikken terug op een mooie zomer in 
Woonzorgcentrum Ter Gauwen.

Een topper was de fietstocht langs het 
Hollebeekpad georganiseerd voor de bewo-
ners van het woonzorgcentrum. Voor veel van 
onze bewoners was dit een unieke ervaring 
aangezien fietsen niet meer tot de fysieke 
mogelijkheden behoort. 

De medewerkers van VZW ’t Sneukelwiel 
werden uitgenodigd met hun sneukelfietsen. 
Zo noemen zij hun rolstoelfietsen, want de 
gebruikers sneukelen letterlijk van de 
ervaring tijdens het fietsen. Ook onze 
bewoners genoten van de bries in de haren, 
de uitzichten en hun fietsmaatje. Leeftijd en 
fysieke beperking staken geen stokken in de 
wielen tijdens dit fietsuitje ... 

GOUDEN BRUILOFT

Romanus Teirlinck & Alphonsine De Geyter

Stichting Alzheimer Onderzoek stelt voor:

de 4de Belgische Alzheimer CUPCAKE-MUFFIN maand! 
BAK leuke, mooie maar vooral lekkere cupcakes en 
geniet samen van deze toffe activiteit

VERKOOP jullie creaties voor het goede doel:
het alzheimeronderzoek

STORT de opbrengst op BE83 0017 5620 5915

SAMEN STOPPEN WIJ 
ALZHEIMER

U BAKT TOCH OOK MEE?

Meer informatie via www.stopalzheimer.be of 02/424.02.04

Sept 2019

WOONZORGCENTRUM TER GAUWEN
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VERENIGINGEN AAN HET WOORD

De Maarkeerders?
Laat ons ons voorstellen: wij zijn een aantal inwoners van Maarkedal. Wij zijn Jan en Piet en An en ons, 
en wij willen graag ook jullie zijn, en iedereen! Wij willen graag een grote groep mensen zijn die zin 
hebben om te verbinden, om elkaar te inspireren en te bestuiven met alles waar Maarkedal als 
gemeente en vooral als gemeenschap beter van wordt, nog beter!

Filmavond ‘Demain’: GC het Marca, 19 oktober
Een film die je gisteren gezien moest hebben. Je leest er alles over op pagina 31.

Gastentafels in Maarkedal: 8, 9, 10 en 11 november
De Maarkeerders kozen er voor om de campagne van 11.11.11 mee te helpen uitdragen. We zetten 
samen met hen changemakers wereldwijd op een voetstuk. Deze changemakers strijden, elk op hun 
eigen manier, tegen ongelijkheid, klimaatverandering, uitbuiting door grote multinationals en ga zo 
maar door. De Maarkeerders wil deze changemakers via gastentafels dicht bij ieder van ons brengen. 
Het verloop is simpel: in een kleine groep en privé-huiskamer krijgt deze changemaker de ruimte om 
zijn verhaal te doen. Aansluitend delen we tijdens een gezonde maaltijd uit de korte keten de verschil-
lende perspectieven en kunnen we in discussie gaan met de changemaker. 

Meer info?
Schrijf je in op onze nieuwsbrief via demaarkeerders@gmail.com of volg ons op facebook.

De Maarkeerders

Infoavond rond tijdskre-
diet voor werknemers in 
de privé-sector.

Donderdag 19 oktober om 19u30
Parochiaal centrum ‘Huizeken’ 
Nukerkeplein 7/8, 9681 Nukerke.

Allen welkom, inkom gratis.
Graag een seintje vooraf.

Zonepropagandist
Jens Van Heuverswijn
 053 73 41 59 
Jens.VanHeuverswijn@acv-csc.be
ACV voorzitster Maarkedal
Carine Van de Velde,
055 20 63 34
carine-vdv@skynet.be

ACV Maarkedal
organiseert

SWEETHEARTS
Vrijdag 27 september 2019 om 20 uur.
Parochiezaal Nukerke.
Inkom gratis.

De heemkundige kring BUSINARIAS nodigt 
iedereen uit op deze interessante lezing: 
Sweethearts - verliefd op de bevrijder.
75 Jaar geleden werd België bevrijd en eindigde de 
Tweede Wereldoorlog. Deze lezing sluit dus mooi 
aan bij de actualiteit.

Dirk Musschoot vertelt over de ontroerende 
liefdesverhalen van Vlaamse sweethearts en hun 
Tommy’s, over de jonge Vlaamse vrouwen die in 
de nasleep van de oorlog tot over hun oren 
verliefd werden op een Brits militair. Dirk Mus-
schoot reisde jarenlang België en Groot-Brittannië 
af en vond tientallen love stories van Brits-Belgi-
sche bevrijdingskoppels. Verhalen vol ontroering, 
maar vaak ook van eenzaamheid en gemis.
Eén van die jonge vrouwen was Julia Provost uit 
Etikhove. Zij werd verliefd op Ken Hosker, ze 
beloofde hem eeuwige trouw en trok met hem 
mee naar Engeland.
Niet te missen!

nodigen uit voor gastentafels

Interesse om kinderbegeleider (onthaalouder) te worden? 
Wens je een job in je eigen woning die je kan combineren 
met je gezinsleven? 
Wij komen graag vrijblijvend bij je 
langs voor een eerste kennismaking.

Felies, Sint-Jozefsplein 2, Oudenaarde 
055 33 36 01
kinderopvangoudenaarde@felies.be

Kinderbegeleiders gezocht
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SEPTEMBER

  1  Wandelzoektocht Vlaamse Ardennen
Nog tot en met donderdag 31 oktober

Vertrekpunt aan de kerk van Louise-Marie, 
La Salettestraat 
www.wandelzoektochtenvlaamseardennen.com

 19  Vorming: leren ontspannen –  
 minder stress

door bibliotheek Maarkedal
Donderdagen 19 en 26 september en 3 oktober 
van 19.30 tot 22 uur

Administratief Centrum, Nederholbeekstraat 1 
www.vormingplus-vlad.be, info@vormingplus-vlad.be 
09 330 21 30 

 20  #een lus of twee is genoeg
Wandelen met een natje en een droogje
Nog tot 29 september, op vrijdag en zaterdag 
telkens van 10 tot 16 uur

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

 27  Herfst – Equinox, tijd van de laatste oogst
door vzw Amor Vincit Omnia
Zondag 22 september van 11 tot 17.30 uur

Zonneveldstraat 1 
avovzw@gmail.com, 0479 33 76 89

 27  Lezing Dirk Musschoot: Sweethearts  
 verliefd op de bevrijder

door Heemkundige Kring Businarias
Vrijdag 27 september van 20 tot 22 uur

Parochiaal Centrum Nukerke, Nukerkeplein 1 
marc.vuylsteke@gmail.com, 0479 57 01 73

 27  Kom bloed geven
Vrijdag 27 en maandag 30 september 
van 17 tot 20 uur 
Woonzorgcentrum Ter Gauwen, Puttene 36
ann_detollenaere@hotmail.com, 0474 98 37 23

 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

 29  Erfgoed: gratis regionaal stamboom- 
 advies en opzoekingen in Maarkedal

door Familiekunde Vlaanderen
Zondag 29 september van 9 tot 11.30 uur

Kelderruimte Administratief Centrum, 
Nederholbeekstraat 1, annemie.swillens@gmail.com

 29  Maarkedal Run
door Runners Maarkedal
Zondag 29 september

Etikhoveplein 
www.maarkedalrun.be, info@runnersmaarkedal.be, 
0495 57 67 05

OKTOBER

 12  10de Breugelfestijn Runners Maarkedal
Zaterdag 12 oktober vanaf 18 uur

Parochiaal Centrum Nukerke, Nukerkeplein 1 
www.runnersmaarkedal.be, 
runnersmaarkedal@telenet.be, 055 23 91 02

 13  Maarkeerders huiskamerconcert 
 Lyradanz

Zondag 13 oktober van 15 tot 18 uur

Huiskamer Frank & Heidi, Boigneberg 6b 
demaarkeerders@gmail.com

 17  Hoe combineert u werk en gezin?
door ACV Oost-Vlaanderen
Donderdag 17 oktober van 19.30 tot 21.15 uur

Parochiaal Centrum Nukerke, Nukerkeplein 1 
jvanheuverswijn@acv-csc.be, 053 73 41 59

 17  Henk Rijckaert - Maker
Donderdag 17 oktober van 20 tot 23 uur
GC het Marca
Dienst Vrije Tijd, vrijetijd@maarkedal.be

 19  Film- en debatavond ‘Demain’ 
 een ecologische documentaire

door De Maarkeerders
Zaterdag 19 oktober van 19 tot 23 uur
GC het Marca
demaarkeerders@gmail.com 

 26  Kwartslag
Zaterdag 26 oktober van 20 tot 22 uur
GC het Marca
Dienst Vrije Tijd, vrijetijd@maarkedal.be

 27  De oven warm gestookt
Zondag 27 oktober van 14 tot 17 uur

Hofke ter Musse, Mussestraat 4 
stonesandstories@outlook.com

NOVEMBER

  8  Gastentafels in Maarkedal 
 changemakers aan het woord

door De Maarkeerders
Vrijdag 8, zaterdag 9, zondag 10 en maandag 
11 november

Diverse locaties in Maarkedal 
demaarkeerders@gmail.com

  16   Koers op rollen tvv de Warmste Week
Met Dries Devenyns, peter van dit evenement!
Zaterdag 16 november

Parochiezaal Etikhove 
www.maarkedalforlife.wixsite.com/mforlife  
www.facebook.com/maarkedalforlife 
www.instagram.com/maarkedalforlife

  16   Scrunchies for life tvv de Warmste Week
Kom mee naaien of haken!
Zaterdag 16 november

Parochiezaal Etikhove 
www.maarkedalforlife.wixsite.com/mforlife 
www.facebook.com/maarkedalforlife 
www.instagram.com/maarkedalforlife

  29  Een introductie tot Bach
Vrijdag 29 november van 20 tot 22 uur

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

 30  Die Verdammte Spielerei und  
 Kameraden

Zaterdag 30 november van 20 tot 23 uur
GC het Marca
Dienst Vrije Tijd, vrijetijd@maarkedal.be

DECEMBER

  7   Kerstmarkt tvv de Warmste Week
Zaterdag 7 december

GC het Marca 
www.maarkedalforlife.wixsite.com/mforlife  
www.facebook.com/maarkedalforlife 
www.instagram.com/maarkedalforlife

   8   Winterwandeling tvv de Warmste Week
Zondag 8 december

Vertrek aan GC het Marca 
www.maarkedalforlife.wixsite.com/mforlife  
www.facebook.com/maarkedalforlife 
www.instagram.com/maarkedalforlife



#maarkedalmoetjebeleven

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

NUTTIGE INFO
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SOCIALE MEDIA

@kiekeboe_hobby @tessa.de.bock @simonboury

@coussej @lesleyjourquin @jens_van_glabeke

@lieselotvanmaelzaeke @henridriegelinck @lieve_amberhoeve

ADMINISTRATIEF CENTRUM

Nederholbeekstraat 1,  055 33 46 40
gemeentebestuur@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 vrijdag 1, zaterdag 2, maandag 11 en vrijdag 
15 november

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 vrijdag 1, zaterdag 2 en vrijdag 15 november

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 vrijdag 1, zaterdag 2, maandag 11 en vrijdag 
15 november

RECYCLAGEPARK

Stationsberg

 ӹ PARTICULIEREN
 ӽ dinsdag: 16 tot 19 uur
 ӽ woensdag: 12.30 tot 18 uur
 ӽ vrijdag: 12.30 tot 17 uur
 ӽ zaterdag: 9 tot 12 uur | 13 tot 16 uur

Vanaf 1 oktober
 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 vrijdag 1, zaterdag 2 en vrijdag 15 november

POLITIE

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

 ӽ Enkel na afspraak

Afspraken maken? 
www.lokalepolitie.be/5426/contact/ 
commissariaten/4-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 33 A, 055 45 64 63

 ӹ TANDARTSEN
0903 39 969, www.tandarts.be



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 de oogst en 
visten we foto’s van noeste werkers op. Maar wie zijn het?  
Je vindt deze en nog andere foto’s terug op de Facebookpa-
gina van Gemeente Maarkedal. Laat ons daar weten wie je 
herkent.

Met dank aan www.businarias.be

Pikbinder rond 1958.

Vlasfooi (bedanking) bij de familie Opsomer met de kinderen en buren in de 
Hasselstraat te Maarke.


