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ij het verschijnen van dit magazine zitten we in volle kiesstrijd in de aanloop naar
de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018. Je krijgt in folders en pamfletten te lezen wat goed is, wat fantastisch is, wat slecht is en wat ongelofelijk slecht
is. Je wordt getrakteerd, getutoyeerd, bediend en onder de voet gelopen door politieke
kandidaten die op alle mogelijke manieren naar jouw gunst dingen. Je zal kandidaten
zien waar je ze nog nooit gezien hebt en getuige zijn van discussies waar je niet om
gevraagd hebt. Vergeef het ons. Het duurt maar een paar weken.
Of je je nu graag bemoeit met politiek of niet, doet er eigenlijk niet toe. De politiek moeit
zich sowieso met jou. De lokale politiek bepaalt welke middelen waaraan besteed worden, waarin geïnvesteerd wordt en hoe Maarkedal er over enkele jaren uit zal zien.
De grote kunst en uitdaging voor politici is dan ook niet degenen te horen die (altijd)
spreken, maar diegene te horen die (meestal) zwijgt. De gemeenteraadsverkiezing van
14 oktober is daarvoor een uitgelezen moment. De dag waarop àlle Maarkedallers hun
stem kunnen laten horen. Op die dag kan je je uitspreken over het gevoerde én het
beloofde beleid. Op die dag bepaal je zelf mee welke richting we als gemeente uitgaan.
Doe het dus niet lichtzinnig, maar doe het voorbereid, doordacht en correct. Verder in dit
magazine geven we nog eens mee hoe je geldig je stem kan uitbrengen.
Aan de politieke kandidaten wens ik een faire kiesstrijd toe: een
gezonde clash van ideeën, verrijkende discussies en een correcte
competitiegeest, zonder te vervallen in persoonlijke verwijten of
vetes. Maarkedal verdient niveau, creativiteit en enthousiasme.
Niks minder.
En voor diegenen die echt geen interesse
hebben, heb ik een gouden tip. Neem de volgende weken op een
relaxte manier plaats aan de toog van één van onze cafés en laat je
gewillig trakteren door een politicus, terwijl je interesse veinst in
zijn verhaal. Je vaart er beiden wel mee.
Sta mij tenslotte toe nu wel een beetje misbruik te maken van dit
voorwoord om reclame te voeren voor iets wat mij absoluut nauw
aan het hart ligt: onze kermissen.
Ondertussen hebben we het evenement van de Heeren van
Schorisse achter de rug en ik ga ervan uit dat dat niet minder
dan fantastisch geweest zal zijn.
Van vrijdag 21 september tot maandag 24 september staat de
oerkermis van onze gemeente op het programma: Kermis
Louise. Te veel activiteiten om op te noemen, maar toch een
speciale vermelding van de unieke uittocht van de Bierfluiters op maandag.
En uiteraard ben ik het aan mezelf en de Mannen van
Etikhove verplicht iedereen uit te nodigen op 6 en 7 oktober
voor Kermis t’ Etikhove, die terugkeert naar de roots met
onder andere een Abba Tribute Night op zaterdag en de
Snorrenkoers op zondag.
Je merkt het, geen enkele geldige reden om niet buiten te
komen de komende weken.

Vergeef het ons.
Het duurt maar een
paar weken.

Met enthousiaste groeten,
Joris Nachtergaele // Burgemeester
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Heldentroost

HERDENKING WOI

Op 11 november 1918 kwam officieel een einde aan de Eerste Wereldoorlog. Vanaf 11 uur die ochtend werd er niet meer gevochten.
Exact 100 jaar later, op 11 november 2018 om 11 uur herdenken we
Wapenstilstand met de voorstelling Heldentroost door het mannenkoor Tebasco. De pittige naam Tebasco staat voor een enthousiaste
COmpagnie van TEnoren en BASsen.
Met de productie ‘Heldentroost’, een muzikaal kijk- en luisterspel,
herdenkt het koor de helden van de Groote Oorlog, met nummers
gezongen door de soldaten in de loopgraven. Van het intieme ‘In Flanders’ Fields’, over ‘Army Blue’, naar het sfeervolle ‘Quand Madelon …’,
het onvermijdelijke ‘Pack up your troubles in your kit bag’ en het overbekende en opbeurende ‘It’s a long way to Tipperary’.

De voorbije 4 jaar werd de Groote Oorlog overal in Vlaanderen
herdacht met heel wat initiatieven. Op 11 november 2018 is het
100 jaar geleden dat de Wapenstilstand werd afgekondigd. In
Maarkedal herdenken we dit memorabel moment met enkele
bijzondere activiteiten op zaterdag 10 en zondag 11 november.

PRAKTISCH
Zondag 11 november om 11 uur
’t Hof ten Broucke, Hessestraat 2, Horebeke
Gratis inkom
Reservatie verplicht via www.maarkedal.be

Cher Ami vertelt de absurde maar waargebeurde
verhalen van drie iconische dieren in de Eerste
Wereldoorlog: de baviaan Jackie, die als ‘soldaat’ het
leven van verschillende van zijn kameraden redde,
de bulterriër Stubby die liefst zeventien veldslagen
overleefde en de Aziatische olifant Jenny die door het
Duitse leger werd ingezet.
Drie tekenaars (Maarkedaller Ivan Adriaenssens,
Roman Klochkov en Gustavo Garcia) en muziekgroep
Yuko lieten zich inspireren door de heldendaden van

Officiële hulde bij de gedenkstenen
de dieren en maakten drie animatiefilms met live
muziek. Een ontroerende ode na 100 jaar vergetelheid.
Deze multimediaproductie was eerder onder meer te
zien in de Grote Post in Oostende, ’t Stuk in Leuven,
De Brakke Grond in Amsterdam … en kreeg uitzonderlijk lovende recensies: ‘Een donders mooi kunstproject … Gaat dat gerust zien, voelen én horen’
(Humo) – ‘Een gedurfd en origineel concept …’ (De
Morgen)
De cultuurraad brengt Cher Ami nu naar Maarkedal!

PRAKTISCH
Zaterdag 10 november om 20 uur
GC het Marca, Maarkeweg 65A
Kaarten 10 euro basistarief, 8 euro reductietarief voor inwoners van Maarkedal
Kaarten via www.maarkedal.be
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In de namiddag kan je deelnemen aan de verhalenwandeling.
De leerlingen van de afdeling
Woord van de Kunstacademie
Vlaamse Ardennen en het
toneelgezelschap Kwamarant
trakteren je onderweg op
verhalen en anekdotes over de
Eerste Wereldoorlog in Maarkedal. Voor het sprokkelen van die
verhalen konden we rekenen op
de medewerking van heemkundige kring Businarias.
PRAKTISCH
Zondag 11 november
Vertrek om het kwartier tussen
13.15 uur en 14.30 uur. Er wordt
telkens gestart in groepjes van
ongeveer 20 personen. Vooraf
inschrijven is niet nodig.
5 km
’t Hof ten Broucke,
Hessestraat 2, Horebeke
Gratis inkom

foto: Kathie Danneels

Cher Ami

Verhalenwandeling
‘De Groote Oorlog’

Naar vaste gewoonte brengen we hulde aan de gesneuvelden van
de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Met een eenvoudige plechtigheid bij de diverse gedenkstenen staan we stil bij de oorlogsslachtoffers van alle oorlogen, in het verleden en vandaag.
Zaterdag 10 november
▷▷ 19.30 uur: plechtigheid aan de gedenksteen in Maarke
Zondag 11 november
▷▷ 8.40 uur: plechtigheid aan de gedenksteen in Schorisse
▷▷ 9 uur: plechtigheid aan de gedenksteen in Etikhove
▷▷ 9.20 uur: plechtigheid aan de gedenksteen in Nukerke
Na de misviering van 9.30 uur in Nukerke biedt de Nationale
Strijdersbond een glaasje aan.

‘In de Vreede’
Aansluitend aan het concert kan
je genieten van boterhammen
met soep, een pintje, een koffie …
Neem je deel aan de verhalenwandeling? Kom je – voor of na
de wandeling – warmen in het
vredescafé, dat voor de gelegenheid uitgebaat wordt door
Koninklijke Fanfare De Bijenkorf.
PRAKTISCH
Zondag 11 november van 12 tot
17 uur
’t Hof ten Broucke,
Hessestraat 2, Horebeke

Nieuws uit Maarkedal ◁
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Ivan: ‘In ‘Cher Ami’ gaat het over
bijzondere dieren in de Eerste
Wereldoorlog. Zo is er de baviaan
Jackie, die als ‘soldaat’ het leven
van verschillende van zijn
kameraden redde, de bulterriër
Stubby die liefst 17 veldslagen
overleefde en de Aziatische
olifant Jenny, die door het Duitse
leger werd ingezet. Met muziek
en animatie brengen wij een ode
aan hen. De voorstelling is méér
dan een popconcert met op de
achtergrond wat beelden: de
teksten, de muziek en de beelden
versmelten tot één geheel.’
De titel ‘Cher Ami’ verwijst naar
een vierde heldhaftig dier, een
duif die ondanks zware verwondingen een noodbericht overbracht van 500 Amerikaanse
soldaten die ingesloten zaten
nabij Verdun.
Fascinatie met Maarkedalse
wortels
Dat de muziekgroep Yuko bij de
Maarkedalse striptekenaar Ivan
Adriaenssens kwam aankloppen,

is geen toeval. Ivan tekende met
onder meer ‘Oorlog in Waregem’,
‘Elsie en Mairi’, ‘Afspraak in
Nieuwpoort’ (bekroond met de
Stripsschapsprijs) en ‘De Laatste
Braedy’ al vier graphic novels
rond WOI, verschenen bij Lannoo.
Ook ‘Cher Ami’ werd als boek
uitgebracht.
Die fascinatie heeft Maarkedalse
wortels, getuige het eerste
WOI-boek van zijn hand, ‘Odon,
oorlogsdagboek van een IJzerfrontsoldaat’.
Ivan: ‘In ‘Odon’ illustreerde ik het
verhaal van Odon van Pevenaege,
soldaat in de Eerste Wereldoorlog,
geboren in Maarke-Kerkem in
1893 en gesneuveld aan de IJzer
in 1917. Marc Vuylsteke van de
Heemkundige Kring Businarias
kon de hand leggen op zijn
dagboek en zo ging de bal aan het
rollen. Dankzij Odon zat ik de
voorbije tien jaar met mijn hoofd
en mijn werk in de loopgraven.’

Thuismatch
De voorstelling ‘Cher Ami’ werd
de voorbije twee jaar telkens in
de herfst met veel succes en
lovende kritieken opgevoerd. De
show krijgt nu een ‘thuismatch’.
De voorlaatste show ooit wordt
op zaterdag 10 november om 20
uur gebracht in het Marca.
Ivan Adriaenssens signeert na
afloop het boek van ‘Cher Ami’,
dat bestaat uit drie strips die zijn
afgeleid van de animatiefilms, de
cd van Yuko en een historisch
dossier, geschreven door Geheugen Collectief.
PRAKTISCH
Zaterdag 10 november om 20 uur
GC het Marca, Maarkeweg 65A
Kaarten 10 euro basistarief, 8 euro
reductietarief voor inwoners van
Maarkedal.
Kaarten via www.maarkedal.be
www.cherami.be
www.ivanpetrus.com

‘Cher Ami’ op 10 november in het Marca

Maarkedalse tekenaar huldigt
bijzondere dieren uit WOI
Zin in een unieke voorstelling? Op 10 november kan
je in het Marca naar ‘Cher Ami’, waar muziek en
animatiefilm versmelten tot een ode aan drie bijzondere dieren uit de Eerste Wereldoorlog.
Op 11 november is het precies 100
jaar geleden dat de Wapenstilstand werd afgekondigd. De
oorlog die daaraan voorafging,
werd de voorbije vier jaar met
heel wat activiteiten, boeken en
voorstellingen herdacht. En toch
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blijft het aanbod de moeite, zeker
als we zien wat het Marca op
zaterdag 10 november heeft
geprogrammeerd.
‘Cher Ami’ is een multimediavoorstelling: live muziek

gecombineerd met animatiefilms.
De muziek komt van de Gentse
groep Yuko, de animaties zijn
onder meer het werk van Maarkedaller Ivan Adriaenssens, die
zich hiermee niet voor het eerst
vastbeet in de Eerste Wereldoorlog.

foto: Kathie Danneels
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Zo stem je geldig
Om geldig te stemmen moet je altijd binnen één lijst blijven.
▷▷ Je kan een lijststem geven door het bolletje bovenaan de lijst
aan te duiden. Met een lijststem of kopstem geef je aan
akkoord te zijn met de volledige volgorde van de lijst van die
partij.
▷▷ Je kan één of meerdere kandidaten binnen een lijst een
naamstem of voorkeurstem geven door het bolletje naast de
naam van elke kandidaat aan te duiden.
▷▷ Je kan een lijststem én één of meerdere kandidaten binnen
dezelfde lijst je stem geven.

Maarkedal kiest!
Op 14 oktober 2018 organiseren we nieuwe
lokale en provinciale verkiezingen.

Stemplicht

Volmacht geven

In België is er stemplicht voor alle
Belgen vanaf de leeftijd van 18
jaar, ook al ben je niet in staat om
naar het stemlokaal te gaan.
In aanloop naar de verkiezingen
krijg je een oproepingsbrief. Op
die brief staat vermeld in welk
stemlokaal je moet gaan stemmen.
Stemmen kan in Maarkedal
tussen 8 en 13 uur!

Op voorwaarde dat je een geldige
reden hebt om niet zelf aan de
verkiezingen deel te nemen, kan
je een volmacht geven aan een
andere kiezer.
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Hiervoor heb je twee documenten
nodig:
▷▷ het volmachtformulier A95
waarmee je een volmacht
geeft én

▷▷ een attest dat bewijst dat je
zelf niet naar het stemlokaal
kan gaan.
Het type attest hangt af van de
reden waarom je een volmacht
geeft. Enkele voorbeelden.
▷▷ Je bent om medische
redenen niet in staat naar
het stembureau te gaan?
Voeg een medisch attest bij
de volmacht.

Een blanco stem wordt niet meegeteld bij het verdelen van de
zetels. Ook een ongeldige stem wordt niet meegeteld.

▷▷ Je bent op reis in het
buitenland? Voeg bij de
volmacht een attest van de
burgemeester. Vraag dit
attest (formulier A96a) aan
bij de dienst Burgerzaken en
Welzijn. Bij je aanvraag voeg
je de nodige bewijsstukken.
▷▷ Je moet op de dag van de
verkiezingen werken? Voeg
bij de volmacht een attest
van de werkgever met de

bevestiging dat je op die dag
om beroeps- of dienstredenen niet kan gaan stemmen.
Wat moet de volmachtkrijger
doen?
Op de dag van de verkiezingen
geeft de volmachtkrijger het
volmachtformulier (ondertekend
door zowel volmachtgever als
volmachtkrijger), samen met het
bijhorende attest en de oproe-

pingsbrief van de volmachtgever
af aan de voorzitter van het
stembureau waar de volmachtgever moet stemmen.
Dienst Burgerzaken en Welzijn
055 33 46 40
burgerzaken@maarkedal.be
www.maarkedal.be

Nieuws uit Maarkedal ◁
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Brandweerzone Vlaamse Ardennen heet je welkom
Zondag 23 september 2018 zetten wij de deuren van onze brandweerkazerne voor je open!
Naast de brandweer zullen ook het Rode Kruis, het Belgisch leger, de Civiele Bescherming en de Lokale
Politie paraat staan. We verwachten je met een goed gevuld programma. Demonstraties, workshops en
presentaties, een blindloopparcours voor jong en oud, een hindernissenparcours, een parcours met
door water aangedreven blusvoertuigen, een rondrit met de brandweerwagen en springkastelen en een
blushuisje voor de allerkleinsten. Ben je wel in voor een korte duikinitiatie door onze brandweerduikers? Breng zeker je zwemkledij en handdoek mee, er is een ruimte voorzien om je om te kleden.

Opendeurdag

Brandweerpost Oudenaarde

Heb jij ook de ‘vurige’ passie om je in te zetten als brandweervrijwilliger? Wij vertellen je er alles over in
één van onze infostanden.
Volg ook zeker onze facebookpagina ‘Brandweerpost Oudenaarde vriendenkring’.

Onthaal op afspraak bij politie
Sinds 1 september zijn aangiftes aan het loket van de politie enkel nog
mogelijk op afspraak. Deze nieuwe werkwijze wordt toegepast in het
hoofdcommissariaat in Brakel en in de wijkkantoren Maarkedal,
Horebeke en Zwalm. Op die manier wil de politie komaf maken met
lange wachttijden en ervoor zorgen dat je sneller en beter geholpen
wordt.
Je kan zelf online een afspraak maken op www.lokalepolitie.be/5426.
Bij twijfel kan je het onthaal bellen op het nummer 055 42 60 00.
Korpschef Tom Broeckaert: ‘Door het omkeren van de
ingesteldheid ‘wij wachten op jou’ naar ‘wij verwachten jou’
gaan we samen de kwaliteit van onze dienstverlening verbeteren.
Want jouw zaak is onze taak.’

Je voornaam wijzigen kan voortaan sneller en eenvoudiger
Sinds 1 augustus 2018 werd de wetgeving rond
naamsveranderingen aangepast, waardoor de
procedure sneller en eenvoudiger is geworden.
Wie van voornaam wil veranderen, kan een aanvraag doen bij de dienst Burgerzaken en Welzijn.
Voorheen moest een voornaamswijziging aangevraagd worden bij de overheidsdienst Justitie, nu is
deze bevoegdheid overgedragen aan de Ambtenaar
van de Burgerlijke Stand. Om een familienaam te
wijzigen blijft de minister van Justitie bevoegd.
De voornaamsverandering kan toegestaan worden
op voorwaarde dat de gevraagde voornaam geen
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aanleiding geeft tot verwarring en de voornaamswijziging de verzoeker of derden niet kan schaden.
Alleen in uitzonderlijke gevallen, als extra onderzoek nodig is, kan de wachttijd nog oplopen tot drie
maanden.
Je voornaam wijzigen, is in Maarkedal gratis. Je staat
wel zelf in voor de kosten voor de aanvraag van een
nieuwe identiteitskaart en andere officiële documenten.

van 10 tot 18u
Verschillende demonstraties
Kinderanimatie

Bezoek onze
Facebook

23

SEPT
2018

Van 10:30u tot 18:00u
Bedrijvenpark Coupure 21
Kinderanimatie
Blindloopparcours
Duiktank

Demonstraties
Infostanden
Workshops

Dienst Burgerzaken23
en Welzijn,
055 33 462018,
40
september
burgerzaken@maarkedal.be, www.maarkedal.be
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Lesley Jourquin is voortaan
‘algemeen directeur’
Al 23 jaar werkt Lesley Jourquin (42) op het gemeentehuis
van Maarkedal. Ze is intussen opgeklommen tot ‘algemeen
directeur’, de nieuwe benaming voor ‘gemeentesecretaris’.
En dat is meer dan alleen een nieuwe naam.
‘Door een nieuw decreet van de
Vlaamse overheid worden gemeente en OCMW geïntegreerd
- in Maarkedal waren we daar al
langer mee bezig. De functies van
OCMW-secretaris en gemeentesecretaris worden in elkaar
geschoven. Ik krijg er dus
OCMW-bevoegdheden bovenop.
Tegelijk vind ik de nieuwe naam
wel beter; sommige mensen
maken van een vrouwelijke
gemeentesecretaris ‘de gemeentesecretaresse’, maar dat vond ik
toch maar raar (lacht).’
Wat doet een ‘algemeen directeur’ van een gemeente?
‘Je zou mij kunnen omschrijven
als de dagelijkse manager, degene
die zorgt dat alles draait zoals het
moet. Ik ben belast met de
dagelijkse leiding van alle diensten, ik geef advies aan de
gemeenteraad, de OCMW-raad,
het college van burgemeester en
schepenen, het vast bureau, ik sta
in voor de dossiervoorbereiding
voor deze organen … Ik ben ook
hoofd van het personeel – mensen sturen en coachen, de dienstverlening op de rails krijgen, ook
daar kruipt heel wat tijd in.’
Hoe kan je van al die verschillende zaken en soms ingewikkelde
dossiers op de hoogte zijn en ook
blijven?
‘Er passeren hier inderdaad heel
veel verschillende dossiers: van
ruimtelijke ordening en openbare
werken over communicatie, ict
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tot onderwijs, burgerzaken en
vrije tijd. Nu komt er ook heel wat
OCMW-materie bij. Dat maakt
mijn job heel boeiend, maar niet
altijd makkelijk. Mensen verwachten soms dat je àlles weet,
maar dat kan natuurlijk niet.
Gelukkig heb ik een uitstekend
team achter mij en bestaan er
verschillende kanalen om bij te
blijven.’

en er zijn heel veel bevoegdheden
naar de gemeenten toegeschoven.
We hebben de jongste jaren ook
een nieuwe bestuursploeg die een
nieuwe wind heeft doen waaien
en die veel zaken wil verwezenlijken. Zo valt er in Maarkedal heel
wat meer te beleven dan pakweg
15 jaar geleden. Dat vraagt meer
inzet van iedereen, maar geeft
ook meer voldoening.’

Je hebt ook natuurlijk heel wat
ervaring in het gemeentebestuur.
‘Bijna 23 jaar. In november 1995
begon ik hier als administratief
medewerker bij de dienst Burgerzaken. Na enkele jaren kreeg ik de
kans om me bij te scholen: ik
volgde drie jaar een opleiding
Bestuurswetenschappen. In 2006
werd ik de ICT-deskundige van de
gemeente. Dat was nooit een doel
op zich, maar ik pikte die computerkennis gewoon snel op – ergens heb ik er aanleg voor. In
2012 werd ik afdelingshoofd
Interne Zaken en in 2015 gemeentesecretaris, toen mijn
voorganger Mark Didier met
pensioen ging. Dat is een heel
parcours, ja. Ik heb er veel moeten voor doen, maar ik ben blij
dat ik ook de kans en het vertrouwen heb gekregen.’

De voldoening van samen iets te
hebben verwezenlijkt?
‘Precies. En ook als ik zie dat er
een mooie synergie is ontstaan
tussen verschillende diensten en
tussen de diensten en het bestuur. De werkdruk ligt vrij hoog,
maar dat wordt gecompenseerd
door de fierheid die iedereen
uitstraalt als we samen iets tot
stand brengen.’

Wat heb je in die 23 jaar zien
veranderen?
‘Heel veel, het verschil met toen
ik hier begon, is enorm. De
gemeente is veel veranderd, de
personeelsploeg is aangegroeid

Mensen pikken jouw technische
kennis op als het over bouwen en
bouwplannen gaat. Waar heb je
die gehaald?
‘Ik werk graag met mijn handen
– wellicht als tegengewicht voor
het vele bureauwerk. Ik heb in
avondschool houtbewerking
gevolgd. Bij de bouw van ons huis
heb ik de aannemer gediend.
Daar heb ik enorm veel van
opgestoken. Dat helpt me inderdaad ook in mijn job: als het over
technische zaken gaat, weten ze
intussen dat ik er iets meer van
ken dan een buitenstaander
meestal denkt.
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BIBLIOTHEEK WEEK

Autisme anders bekeken
Wat weten we al over autisme ... en wat nog niet?
Zijn er nu meer mensen met autisme dan vroeger?
En wat verstaan we eigenlijk onder autistisch
gedrag? Wat zijn mogelijke oorzaken van autisme?
Een lezing en een vorming door Ilse Van den Eede.

Vorming
Tijdens deze vorming gaan we
dieper in op de verschillende
aspecten van autisme. Behalve
inzicht geven we ook uitzicht. We
gaan in op mogelijkheden om
mensen met autisme te helpen en
bekijken hoe we tot een betere
integratie en een beter begrip
kunnen komen. We hebben het ook
over hulpmiddelen om de communicatie te verbeteren en probleemgedrag te beperken of te voorkomen. De vorming richt zich tot
mensen die in persoonlijke kring,

in het verenigingsleven, als vrijwilliger of als professional met
autisme te maken krijgen.
PRAKTISCH
Dinsdag 16 en 23 oktober, 6 en 13
november van 19.30 tot 22 uur
Administratief Centrum,
tweede verdieping
Kostprijs: 40 euro (kansentarief:
8 euro)
Inschrijven met de code 182942
via www.vormingplus-vlad.be

Bestanden bewaren in de ‘cloud’
Vorming

Lezing

Omdat we altijd en overal met het internet verbonden zijn, laten we
fysieke dragers (zoals USB-sticks) meer en meer links liggen en
kiezen we voor het gemak van cloudopslag.
Met Dropbox, Google Drive of OneDrive kan je je bestanden opslaan
en openen, waar je ook bent. Wanneer je een bestand wijzigt, wordt
het automatisch bijgewerkt op elk apparaat waarop je het programma hebt geïnstalleerd. Zo beschik je altijd over de laatste versie.
We demonstreren ook kort ‘Google Foto’s’. Met deze dienst kan je
gratis en onbeperkt foto’s opladen. Je hoeft niet langer zelf je foto’s te
backuppen, in mapjes onder te verdelen of trefwoorden toe te voegen.
Dat gebeurt allemaal automatisch. We bekijken ook de gevolgen van
cloudopslag voor je privacy.
Deze vorming wordt georganiseerd door het samenwerkingsverband
Bibliotheken Vlaamse Ardennen.

De lezing gaat in op autistisch
gedrag en de mogelijke oorzaken
ervan. We proberen het autistische gedrag beter te plaatsen aan
de hand van voorbeelden. Hierbij
gaat extra aandacht naar kinderen en jongeren met autisme en
naar de impact van de stoornis op
hun dagelijks leven. Daarnaast
geven we tips om beter om te
gaan met personen met autisme.
PRAKTISCH
Donderdag 4 oktober om 20 uur
GC het Marca, Maarkeweg 65A
Inkom is gratis
Inschrijven via bibliotheek@
maarkedal.be of 055 33 46 50
Een organisatie van de bibliotheek, in samenwerking met de
Gezinsbonden van Maarkedal.

PRAKTISCH
Maandag 15 oktober van 13.30 tot 15.30 uur
Administratief Centrum, raadzaal
Gratis deelname, inschrijven verplicht via bibliotheek@maarkedal.be
of 055 33 46 50

Doe eens app-normaal
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Vorming
Er bestaan miljoenen apps die je het leven gemakkelijker kunnen
maken. Maar welke zijn echt de moeite? Weet je bijvoorbeeld hoe je
gratis kan sms’en en bellen met WhatsApp? Hoe je de titel van een
liedje te weten komt? Hoe je eenvoudig opzoekt wanneer je volgende
bus vertrekt, of het gaat regenen en welke vuilniszakken je moet
buitenzetten? In deze interactieve demosessie overlopen we een aantal
essentiële apps voor verschillende toepassingen.
Deze vorming wordt georganiseerd door het samenwerkingsverband
Bibliotheken Vlaamse Ardennen.
PRAKTISCH
Maandag 22 oktober van 13.30 tot 15.30 uur
Administratief Centrum, raadzaal
Gratis deelname, inschrijven verplicht via bibliotheek@maarkedal.be of
055 33 46 50
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BIBLIOTHEEK WEEK

Verwenavond in de bibliotheek

Het perfecte moment om een drukke werkweek af te sluiten.

Het conflict Israël - Palestina

▷▷ STEAMachine, waar de bibliotheek en nieuwe
technologieën elkaar ontmoeten. Kom zeker
een kijkje nemen. Stijn van Fablab leidt je
rond in de fascinerende wereld van STEAM
(science, technology, electronics, arts &
mathematics) en legt uit hoe je de verschillende machines in het dagelijks leven kan
gebruiken. De Steamachine is uitgerust met
een lasercutter, 3D-printer, CNC-freesmachine, arduino’s, sensoren en actuatoren,
SAM-labs, een (digitaal bestuurde) naaimachine en een vinyl snijder. Zeggen deze
termen je niets? Kom dan zeker kijken, want
deze demo toont de nabije toekomst! Ook de

Lezing door Majd Khalifeh

Geen moeilijker uit te leggen conflict dan dat tussen Israël
en Palestina. Voor de oorsprong ervan moeten we zowat
100 jaar teruggaan in de tijd. Sindsdien kenden de inwoners van Israël en Palestina nog geen moment vrede. Wie
konden we beter vragen dan VRT-journalist Majd Khalifeh
om duiding te geven bij deze brandhaard? Hij is gespecialiseerd in de conflicten en gebeurtenissen in het Midden-Oosten.
Deze lezing kadert in de reeks ‘Wereldpennen in de Vlaamse Ardennen’ van de Bibliotheken Vlaamse Ardennen.

kinderen komen aan hun trekken in deze
bijzondere bus.
▷▷ Boekenverkoop: we verkopen de afgevoerde
boeken, tijdschriften en spelletjes aan een
zacht prijsje. Dit jaar zijn er extra veel
prentenboeken te koop.
▷▷ Vermouth Tasting: vermout zit in de lift.
Hoog tijd om eens uit de doeken te doen wat
het precies is. En om te proeven natuurlijk.
Vincent Schietse is onze gastheer.
PRAKTISCH
Vrijdag 26 oktober van 17 tot 21 uur
Administratief Centrum, Nederholbeekstraat 1

PRAKTISCH
Vrijdag 19 oktober om 20 uur
GC het Marca, Maarkeweg 65A
Inkom is gratis
Inschrijven via bibliotheek@maarkedal.be
of 055 33 46 50

Het Groot Dictee Heruitgevonden
Samen met 60 andere Vlaamse bibliotheken blazen we ’Het groot
dictee der Nederlandse taal’ nieuw leven in. In elke bibliotheek wordt
op hetzelfde moment dezelfde tekst voorgelezen. De nadruk ligt op
spel- en taalplezier, meer dan op onmogelijke woorden. In deze ‘Heruitgevonden’ versie is een foutloze spelling nog steeds van belang,
maar creativiteit en durf zijn even noodzakelijk om de gouden of
zilveren pen in de wacht te slepen. Durf je meedoen? Schrijf je dan
snel in, want het aantal plaatsen is beperkt!
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PRAKTISCH
Vrijdag 7 december om 20 uur
Administratief Centrum,
tweede verdieping
Inschrijven verplicht via
bibliotheek@maarkedal.be of
055 33 46 50

Boekenbeurs Antwerpen
Tradities zijn er om in ere gehouden te worden. En dus trekken we
in november weer naar Antwerpen. Voor de luttele som van 7
euro krijg je van ons een busrit
naar Antwerp Expo én een toegangsticket voor de boekenbeurs.

PRAKTISCH
Zaterdag 10 november
Vertrek om 9 uur stipt aan de
bibliotheek. Vertrek terug om 16
uur.
Inschrijven verplicht via
bibliotheek@maarkedal.be of
055 33 46 50

Kostprijs 7 euro
De inschrijving is pas geldig na
betaling (cash of via overschrijving
op rekeningnummer BE12 0910
0030 7092 van gemeentebestuur
Maarkedal met vermelding
Boekenbeurs Antwerp Expo –
naam – aantal personen)
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ACTUA

www.maarkedal.be

Website zit in ’t nieuw
Achter de schermen is de laatste weken en maanden
hard gewerkt aan de realisatie van onze nieuwe
website. Een website die overzichtelijker en mooier
is, die beter past bij onze organisatie van nu.

Met de vernieuwde website ligt
de nadruk op het gebruiksgemak
van de bezoeker. Ons doel is dat
elke bezoeker snel en gemakkelijk een antwoord vindt op al zijn
vragen.
De homepagina is overzichtelijk
opgebouwd. De meest gezochte
onderwerpen zijn onmiddelijk
aanklikbaar. Belangrijke nieuwtjes en activiteiten in Maarkedal
worden extra in de kijker gezet.
Ook het digitale loket werd
uitgebreid. Online kan je attesten
en uittreksels of vergunningen
aanvragen.
We zijn best fier op het resultaat.
Neem zeker zelf eens een kijkje
op www.maarkedal.be. Wij laten
hier alvast een aantal van onze
eye-catchers de revue passeren ...

Afval
Moeten de vuilnisbakken vandaag
buiten of pas volgende week?
Nooit meer zoeken naar die
afvalkalender. Hij is in één klik
beschikbaar!

Openingsuren
De openingsuren van onze
diensten vind je op de homepagina. In één oogopslag zie je of een
dienst open of gesloten is, met
één klik krijg je een overzicht van
alle openingsuren.

Maarkedalmoetjebeleven
Op de homepagina vind je een
overzicht van de activiteiten die
door het gemeentebestuur
georganiseerd worden. Onder
‘meer evenementen’ worden alle
activiteiten die doorgaan in
Maarkedal en die ingegeven
werden op ‘UiTdatabank.be’,
weergegeven.
Actief op Instagram? Foto’s met
#maarkedalmoetjebeleven
worden weergegeven op onze
website en een selectie ervan
verschijnt in Publiek.

Iets melden
Een omgewaaide boom of een put
in de weg? Klik op ‘iets melden’,
vul de velden in en je melding
wordt onmiddellijk geregistreerd
en opgevolgd door de bevoegde
dienst.

Stratenplan
Van onschatbare waarde voor toerist en inwoner: cafés, restaurants, B&B’s, speelpleintjes,
gemeentelijke diensten, natuur,
wegenwerken ... Het stratenplan
omvat het allemaal!

Ik organiseer
Ben je van plan een evenement
op poten te zetten? Organiseer je
een fuif, eetfestijn, wielerwedstrijd, doortocht, rommelmarkt of
buurtfeest? Als organisator ben je
verplicht het gemeentebestuur op
de hoogte te brengen en een
aantal zaken aan te vragen. We
hebben alle gegevens gebundeld
in een online aanvraag- en
meldingsformulier voor evenementen.
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Jumelage
Tijdens de kermis in Etikhove verwelkomen we een delegatie uit
Horšovský Týn. Ook Patricie Císlerová, kunstenaar en illustrator, komt
mee en brengt een aantal van haar mooiste werken, geïnspireerd door
haar groot hart voor kinderen, naar Maarkedal. Het jumelagecomité
organiseert een tentoonstelling met haar werken in de hal van het
Administratief Centrum.
PRAKTISCH
Zaterdag 6 oktober van 10 tot 12 uur en van 14 tot 17 uur
Zondag 7 oktober van 14 tot 17 uur

VERNIEUWDE SPEELPLEINTJES IN
MAARKE EN NUKERKE
Recent werd de gemeentelijke
basisschool ‘De Kleine Reus’ in
Maarke uitgebreid met ‘het
Reuzennest’, de woning gelegen
naast de schoolgebouwen. Bij
deze woning hoort een grote tuin
met enkele fruit- en andere
bomen. Tijdens de zomervakantie
werd hard gewerkt om de tuin
speelvriendelijker te maken. Het
speeltoestel, de schommel en de
voetbaldoeltjes van het voormalige speelplein in Maarke werden
verplaatst naar de tuin van ‘het
Reuzennest’, waar ook een
zandbak werd aangelegd.
Zo kunnen de leerlingen van de
school op een gemakkelijke en
veilige manier dagelijks gebruik
maken van de speeltoestellen.
Buiten de schooluren is het
nieuwe speelplein tussen 8 en 22
uur toegankelijk voor iedereen.
Ook het speelplein in de Leliestraat in Nukerke kreeg een
grondige make-over. De basket-
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doelen en het speeltoestel van
het voormalige speelplein in
Puttene werden, na een opknapbeurt, naar Nukerke verhuisd. Er
werden twee nieuwe voetbaldoelen en een picknicktafel geplaatst.
Bovendien werd ook een petanquebaan aangelegd, waardoor dit

speelplein zowel voor jong als
minder jong een leuke plek werd.
PRAKTISCH
▷▷ speelplein het Reuzennest,
Kokerellestraat in Maarke
▷▷ speelplein Leliestraat,
Leliestraat in Nukerke

Plezier gegarandeerd bij kinderopvang O.Ma
Onze buitenschoolse kinderopvang
opende opnieuw de deuren.
Arianne, Marijke en Nathalie 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-Kerkem.

De gezichten achter

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

Arianne Van Assche (op de foto in het midden), coördinator van kinderopvang
O.Ma, is er bij van in den beginne. Als mama van zes kinderen en met
ervaring in het onderwijs is ze als geen ander bedreven in het managen en
entertainen van kinderen.
Marijke Kestelijn (rechts op de foto) versterkte vorig jaar reeds het team
als begeleidster. Zij is inmiddels ook bij velen gekend als één van de vaste
gezichten op de schoolbus.
Nathalie De Spiegeleer (links op de foto) maakt het team compleet sinds
1 september. Zij combineert haar functie als begeleidster van kinderopvang
O.Ma met de voor- en naschoolse opvang in de gemeentelijke basisschool De
Kleine Reus in Maarke-Kerkem en in Nukerke.
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MOETRUBRIEK
JE BELEVEN
Dienst Vrije Tijd | 055 33 46 52 | vrijetijd@maarkedal.be

Omnisport

Dag van de trage weg

lessenreeks voor 55 plus

Ben je 55 of ouder? Heb je zin in een
wekelijks uurtje sport, beweging en
ontmoeting? Dan is deze gevarieerde
lessenreeks ongetwijfeld iets voor jou!
Er is geen ervaring vereist!

De dienst Vrije Tijd organiseert
opnieuw een lessenreeks sport voor
55-plussers, telkens op dinsdagvoormiddag van 10 tot 11 uur in de
sporthal te Ronse. 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 ...

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

Plezierig sporten staat centraal in
deze lessen, die open staan voor alle
55-plussers van binnen en buiten
Maarkedal.

Kostprijs: 3 euro per les. Aan het
einde van de lessenreeks wordt aan
de hand van het aantal deelgenomen
lessen een factuur opgemaakt.

Wanneer
Elke dinsdagvoormiddag (behalve
tijdens de schoolvakanties) van 10 tot
11 uur. Aansluiten is steeds mogelijk
na inschrijving bij de dienst Vrije Tijd.

Financiële ondersteuning
jeugd- en sportverenigingen

Terugbetaling van inschrijfgelden voor sportactiviteiten

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

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

Kadervormingssubsidies
Jongeren die actief zijn bij een erkende Maarkedalse
jeugdvereniging of de Maarkedalse speelpleinwerking en
die in het afgelopen werkjaar (1 september 2017 tot 31
augustus 2018) 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 aanmerking. 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 bij de dienst Vrije Tijd ingediend
worden voor 30 september.
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Welke activiteiten komen in aanmerking voor terugbetaling?
▷▷ 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.
Aanvraagformulieren zijn ook te verkrijgen bij de dienst
Vrije Tijd. De aanvragen moeten bij de dienst Vrije Tijd of
online ingediend worden voor 1 december.

Elk jaar in de herfst vindt de Dag
van de Trage Weg plaats. Duizenden buitenmensen trekken die dag
de wegjes en paadjes op. Van de
Westhoek tot het Maasland, in het
groen en in de stad, langs authentieke landwegen en nieuwe tracés.
Dag van de Trage Weg is hét
uithangbord voor veilige en
aangename trage wegen in ons land.
Als plattelandsgemeente in het
hart van de Vlaamse Ardennen
doen we ook in Maarkedal mee
aan de Dag van de Trage Weg.
De dienst Omgeving stippelde
samen met de dienst Vrije Tijd
drie wandelingen uit. Het gaat om
vrije wandelingen: je kiest zelf
wanneer je vertrekt en bepaalt je
eigen wandeltempo. Starten doe je
bij Amberhoeve Orangerie, waar je
een kaartje van de route(s) kan
meenemen.
De drie landschapswandelingen
leiden je door deelgemeente
Schorisse, het geboortedorp van
schrijver Omer Wattez. Wattez zou
in de lente van 1888 samen met
zijn vriend schrijver Pol de Mont
de naam ‘Vlaamse Ardennen’

bedacht hebben …
De wandelingen hebben – de
Vlaamse Ardennen waardig – enkele steile klims en afdalingen in
petto. Je wandelt langs heel wat
trage wegen, tussen landerijen en
weides en wordt getrakteerd op
zalige vergezichten!
PRAKTISCH
▷▷ zaterdag 20 en zondag 21
oktober
▷▷ wandeling van 12, 7 en 5 km
▷▷ De wandelingen zijn niet
bewegwijzerd. Vergeet dus
zeker niet de wandelfolder(s)
mee te nemen in de Orangerie van de Amberhoeve.
▷▷ Je kan de wandelroutes ook
downloaden naar wandelgps
of smartphone via
www.maarkedal.be/toerisme/
wandelen/wandelroutes.
▷▷ Afhalen van de wandelfolders
kan bij Amberhoeve Orangerie, Stokstraat 6 in Schorisse,
op zaterdag 20 oktober van 10
tot 17 uur en op zondag 21
oktober van 10 tot 19 uur.
▷▷ Goede stapschoenen zijn een
must!

SCHOLENVELDLOOP
Op donderdag 27 september nemen de leerlingen van de Maarkedalse
scholen deel aan de zeventiende editie van de scholenveldloop. De
exacte uurregeling zal te raadplegen zijn op www.maarkedal.be.
Wie graag komt supporteren voor zoon- of dochterlief of voor de
kleinkinderen, is hartelijk welkom.
Let op: de locatie is gewijzigd! De scholenveldloop wordt dit jaar
gelopen op de sportterreinen aan de Kortekeer in Nukerke.
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WOONZORGCENTRUM TER GAUWEN

Zomer in en rond WZC Ter Gauwen
De zomer werd goed ingezet met een stralende zon en zomerse
temperaturen. Al vrij snel was het hitteplan van toepassing binnen het
WZC. Terwijl de zomerzon hoog aan de horizon stond, zochten de
bewoners naar verfrissing in en rond het WZC. Een gezellige babbel op
het schaduwrijk tuinterras, samen een lekkere maaltijd nuttigen in
een koele cafetaria of een verkwikkend voetbad … zorgden voor de
nodige verkoeling.
In juli organiseerden we een Vlaamse Kermis met volksspelen en een
picknick als afsluiter. De zon, een zomers briesje en de schoonheid van
de natuur langs het Hollebeekpad waren de perfecte ingrediënten voor
een geslaagde sneukeltocht in augustus!

De Kleine Reus
Wij zijn het nieuwe schooljaar goed gestart, met als jaarthema ‘Wij kiezen voor elkaar!’

Lisa del Bo
Maandag 19 november
om 14 uur
GC Het Marca
Kaarten:
levenenwelzijn@maarkedal.be
of 055 33 46 59
Inkom: 10 euro
www.maarkedalmoetjebeleven.be

We werken met een heel team aan ons verkiezingsprogramma:
▷▷ welbevinden en betrokkenheid
▷▷ respect en beleefdheid
▷▷ rust in hoofd en hart
▷▷ talentgericht
▷▷ taalsterk
▷▷ groene omgeving
▷▷ drempelverlagend
▷▷ grensverleggend
In de afdeling Maarke-Kerkem krijgen de tuin en de boomgaard
stilaan de gewenste vorm: speeltuigen, caravan, moestuin, bessenstruiken, een voetbalveldje, een zandbak ...
In de afdeling Nukerke werden de speelgoedboxen vernieuwd en
kreeg de caravan een vast plaatsje in de tuin.
Dat wordt genieten voor al die Kleine Reusjes!
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afdeling Nukerke:
Holandstraat 22
afdeling Maarke-Kerkem:
Maarkeweg 61
Hilde Van den Berghe, directie
0477 43 52 58
directie@gbsmaarkedal.be
www.dekleinereus.be
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OMGEVING
Dienst Omgeving en Wonen | 055 33 46 44 | omgeving@maarkedal.be

Van 14 tot en met 21 oktober is het
weer tijd voor de leukste week van het
jaar, de Week van het Bos.
Rennen, springen, vliegen, duiken,
vallen, opstaan en weer doorgaan: het
thema voor dit jaar is … RAVOTTEN!
Buiten spelen en op avontuur gaan in

de natuur maakt ons immers gezonder
én creatiever. Tijdens de Week van
het Bos worden boswandelingen
georganiseerd voor alle Maarkedalse
scholen.
Veel ravotplezier tijdens de Week van
het Bos.

De mobiele fruitpers
De mobiele fruitpers komt langs
op vrijdag 21 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.

Hout verhakselen
Naar jaarlijkse gewoonte bieden
we inwoners van Maarkedal de
kans hout aan huis te laten
verhakselen. Dit zal gebeuren in
de week van maandag 19
november tot en met vrijdag 23
november. Je kan een aanvraag
indienen tot donderdag 16
november. Het verhakselen van
hout kost 10 euro per begonnen
kwartier.
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Boomplantactie RLVA: bestel nu je plantgoed!
Heb jij nog een plaatsje in je tuin voor een mooie boom, klimplant of
struik? Dan kan je aan een voordelige prijs plantgoed bekomen. Bij de
jaarlijkse boomplantactie van Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen
heb je de keuze uit streekeigen bomen en struiken. Deze passen niet
alleen landschappelijk goed in de Vlaamse Ardennen, ze zijn ook
perfect aangepast aan de plaatselijke groeiomstandigheden en doen
het hier dus van nature goed.
De bestelbon voor de boomplantactie vind je vanaf oktober op www.
rlva.be.be/boomplantactie of in de landschapskrant die in dezelfde
periode zal bedeeld worden. Bestellingen kunnen op zaterdag 1 december worden afgehaald aan de gemeentelijke loods (Stationsberg).
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MENSEN VAN BIJ ONS

OP DE HOOGTE

Ontvangsten
Update van de
investeringsprojecten
N457
DIAMANTEN BRUILOFT
Aimé Germyns & Agnes Vandewalle

Huwelijken
Sander De Gussem & Kim De Bruyker

De werken aan de N457 schieten goed op. De aannemer
heeft inmiddels een kleine voorsprong op de planning
opgebouwd. Om het centrum van Etikhove zo snel mogelijk
bereikbaar te maken, zullen fase één en twee tot aan de
Etikhovestraat in één beweging uitgevoerd worden. De
aannemer doet er alles aan om de nieuwe weg tot de
Etikhovestraat af te werken tegen het einde van het jaar.

Steven De Poorter & Daphne Bongers
Frederik Herman & Stefanie De Veirman

DIAMANTEN BRUILOFT
Roger Bauwens & Simonne Dujardin

Overlijdens
Bauwens Nico Roger Rachel

Tenhoutestraat en Fortstraat
Doordat de bronnen onder de rijweg in de Tenhoutestraat
zich niet snel gewonnen gaven, hebben deze werken enige
vertraging opgelopen. Inmiddels werd de laatste hand
gelegd aan de Tenhoutestraat en is ook de Fortstraat zo
goed als afgewerkt. Spring dus op je fiets en trotseer de
nieuw aangelegde kasseiweg op de Tenhoutestraat.

Beslist

Coppens Germaine Esther
De Catelle Claudine Rita Raymonde
De Stercke Adrienne Mariette
De Zaeytyd Elisabeth Camilla
Dhondt Georgette Clara

GOUDEN BRUILOFT
Jean-Pierre De Praeter & Marie-Paule De Priester

Geenens Jean Paul Aimé Valère
Grijpdonck Agnes Hélène Sophie
Lateur Roger André Joseph
Meheus Yvonne
Mertens Félix François Marie
Moreau Marcel François Omer
Ockerman Georgette Philomena
Ockerman Maria Ivonne

BRILJANTEN BRUILOFT
Roger Declercq & Marie-Thérèse Keytsman

Pot Marc Henri Germain Gabriel
Tranoit Bertha Martha
Vandekerckhove Marcel Triphon Omer
Vandenbussche Marc Jozef Jeroom

Voetpad Nederholbeekstraat

Vandereecken Amand Gustave

Over de volledige lengte van de Nederholbeekstraat was
slechts één stuk niet voorzien van een voetpad. Sinds eind
augustus werd gestart met de aanleg van dit stuk. Het
doorgaand verkeer blijft mogelijk met behulp van verkeerslichten. Het einde van de werken is voorzien voor eind
september.

Vander Massen Albert Frans Alphons
Van Meerhaeghe Jean-Paul Lucien
Van Moorleghem Christiane Marie

GOUDEN BRUILOFT
Eric De Vetter & Monique Ameels
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foto: @flandersonbike.henk

Verbeke Antoine Jeröme

GEMEENTERAAD JUNI 2018
▷▷ Om de verkeersveiligheid in de wijk Nukerke ter
hoogte van de Oude Heerweg te verhogen, beslist
de gemeenteraad tien boombakken te plaatsen.
Een maatregel die een afremmend effect beoogt.
De boombakken worden voorzien van reflectoren
om de zichtbaarheid bij druilerige weersomstandigheden en duisternis te garanderen. Het naderen
van de boombakken wordt aangekondigd door de
nodige verkeerssignalisatie.
▷▷ De gemeenteraad keurt het klimaatplan ‘Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen’ en de daarbij horende
maatregelen goed. De gemeenteraad gaat akkoord
om, voor de uitvoering van het klimaatplan, een
klimaatfonds te voorzien, meer bepaald bijkomende jaarlijkse werkingsmiddelen ten bedrage van
20.000 euro. In uitvoering van het voorliggende
klimaatplan en in het kader van het burgemeestersconvenant wordt een vaste werkgroep opgericht.
▷▷ De gemeenteraad keurt de aangepaste samenwerkingsovereenkomst met SOLVA voor de bouw van
een jeugd- en bewegingscentrum goed.

Verbeurgt Richard Alphons
Willen Marc Charles Hubert

Dienst Patrimonium, 055 33 46 64
patrimonium@maarkedal.be

De volledige besluitenlijst kan je raadplegen op
www.maarkedal.be
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TERUGBLIK

VERENIGINGEN A AN HET WOORD

Toneelvereniging ‘DIE WINTERROOSE’

Doe het zelf, neushoorn!
Klucht van PIERRE SOETEWEY

REGIE – VORMGEVING
▷▷ Monique De Bock
▷▷ Claude Marissael

MET

11 juli:

shops voor kinderen, straattheater
avondmarkt op het plein met work

▷▷
▷▷
▷▷
▷▷
▷▷
▷▷
▷▷

en een vuurshow.

Hilde De Maeseneire
Cindy Valepijn
Nancy De Roose
Frank De Potter
Peter Foucquet
Jeroen Hantson
Bart Stevens

OPVOERINGEN
▷▷
▷▷
▷▷
▷▷
▷▷

PLAATS
▷▷ Parochiale feestzaal,
Nederholbeekstraat 28

Woensdag 31 oktober
Donderdag 1 november
Vrijdag 2 november
Zaterdag 3 november
Telkens om 20 uur

INKOM
▷▷ 8 euro

RESERVATIE

Die Winterroose steunt
TEAM NEUSHOORN
t.v.v. het Kinderkankerfonds

▷▷ Peter Foucquet
0477 53 00 12
peter.foucquet@skynet.be
▷▷ Of bij de spelers

www.diewinterroose.be
Facebook: Toneelvereniging Die Winterroose

KER MIS
t’Etikhove

ÄBBÄ

zaterdag 6 oktober

Een sportieve uitdaging voor jong en oud ...
Run for fun, de kermisjogging georganiseerd
door de Sportraad op 6 juli.

21u00

Heel wat enthousiaste wandelaars tijdens de officiële opening
van de nieuwe wandelroute Z+ op 10 juni.

VEDETTENPÄRÄDE
zondag 7 oktober

17u00

SNÖRRENKÖERS
zondag 7 oktober

DÄNNY APÖLLÖNI
zaterdag 6 oktober

De traditionele ruiterommegangen in
Maarkedal.

30 ▷ Nieuws uit Maarkedal

Tientallen kinderen bel

eefden de vakantie van
hun

dromen op het speelplein

.

20u30

14u30

www.demannenvanetikhove.be
facebook/fcdemannenvanetikhove
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SEPTEMBER
22

6

22
11

Wil je zelf of met je vereniging
een optreden, concert of voordracht organiseren in het
Marca? Dat kan!
www.maarkedalmoetjebeleven.be/het-marca
of bij de dienst Vrije Tijd.
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Voordracht opvoeding van het kind in de
zeventiende en achttiende eeuw
door Familiekunde Vlaanderen vzw
Donderdag 11 oktober van 20 tot 22 uur
Administratief centrum, Nederholbeekstraat 1
annemie.swillens@gmail.com
26

13

door Runners Maarkedal vzw
Zaterdag 13 oktober van 18 tot 21 uur
Nukerkeplein
runnersmaarkedal@telenet.be, 055 23 91 02

15

Bestanden bewaren in de ‘cloud’

4

8

Patje de Kikkerprins
Jeugdtheater Tweelicht & Zoon
Schoolvoorstelling voor het derde en vierde
leerjaar van de Maarkedalse scholen
Dinsdag 16 oktober om 13.30 uur
Organisatie: GC het Marca

Doe eens app-normaal: handige apps
voor tablet en smartphone
door bibliotheek Maarkedal
Maandag 22 oktober van 13.30 tot 15.30 uur
Administratief Centrum, Nederholbeekstraat 1
bibliotheek@maarkedal.be, 055 33 46 47

19

Verwenavond in de bibliotheek

24

Lisa del Bo
Seniorennamiddag
Maandag 19 november om 14 uur
Organisatie: Seniorenraad Maarkedal

Wandeling ‘Tussen molens en ovens’
door Vormingplus Vlaamse Ardennen-Dender vzw
Zaterdag 24 november van 13.30 tot 18 uur
Mussestraat 4
vlad@vormingplus.be, 09 330 21 30
www.vormingplus-vlad.be/activiteit/2953

DECEMBER

Trage wegen wandeling in de herfst
door Pasar Maarkedal
Zondag 4 november om 13.30 uur, vertrek om
14 uur
Administratief Centrum, Nederholbeekstraat 1
carine-vdv@skynet.be

7

Basiscursus softwarepakket Aldfaer
voor stamboomonderzoekers (deel 2)

8

door Familiekunde Vlaanderen
Donderdag 8 november van 20 tot 22 uur
Administratief Centrum Nederholbeekstraat 1
ter.maelsaecke@skynet.be

Vluchtwegen
Jeugdtheater Kip met Kop
Schoolvoorstelling voor het vijfde en zesde
leerjaar van de Maarkedalse scholen
Dinsdag 13 november om 13.30 uur
Organisatie: GC het Marca

NOVEMBER

door bibliotheek Maarkedal
Maandag 15 oktober van 13.30 tot 15.30 uur
Administratief centrum, Nederholbeekstraat 1
bibliotheek@maarkedal.be, 055 33 46 47

16

Het conflict Israël - Palestina

door bibliotheek Maarkedal
Vrijdag 26 oktober van 17 tot 21 uur
Administratief Centrum, Nederholbeekstraat 1
bibliotheek@maarkedal.be, 055 33 46 47

Breugelfestijn

Cher Ami
Drie animatiefilms met live muziek van Yuko
Zaterdag 10 november om 20 uur
Organisatie: Cultuurraad Maarkedal

Lezing door Majd Khalifeh
Vrijdag 19 oktober om 20 uur
Organisatie: Samenwerkingsverband Bibliotheken
Vlaamse Ardennen

Belgian Band & Moments
Tentoonstelling van Kay Lacombe (fotografie) en
Marleen De Potter (schilderkunst)
Zaterdag 6 oktober van 10 tot 19 uur
Organisatie: Kay Lacombe en Marleen De Potter

Gratis regionaal stamboomadvies en
opzoekingen
door Familiekunde Vlaanderen vzw
Zondag 30 september, 28 oktober, 25 november
en 9 december, telkens van 9 tot 12 uur
Zottegemstraat 22
ter.maelsaecke@skynet.be

10

13
19

Vierde Stoempfestijn Open VLD
door Open VLD Maarkedal
Zondag 30 september van 11.30 tot 14 uur
Parochiezaal De Wante, Essestraat 1
fernand@multimar.be

30

Autisme
Lezing door Ilse Van den Eede
Donderdag 4 oktober om 20 uur
Organisatie: Bibliotheek en Gezinsbonden Maarkedal

Wielerwedstrijd voor nieuwelingen
Finalerit Beker der Vlaamse Ardennen
door Wielerclub Sport en Vermaak
Zaterdag 29 september van 16 tot 18 uur
Maarke-Kerkem
roger.verstichelen@skynet.be, 0477 72 93 08

30

4

Autisme, anders bekeken
door bibliotheek Maarkedal en Vormingplus
Vlaamse Ardennen-Dender vzw
Dinsdag 16 en 23 oktober en dinsdag 6 en 13
november, telkens van 19.30 tot 22 uur
Administratief Centrum, Nederholbeekstraat 1
vlad@vormingplus.be, 09 330 21 30

Kom bloed geven
Vrijdag 28 september, maandag 1 oktober en
maandag 17 december van 17 tot 20 uur
Woonzorgcentrum Ter Gauwen, Puttene 36
ann_detollenaere@hotmail.com, 0474 98 37 23

29

16

Vlaamse Ardennenwandeling
door wandelclub ‘Op Stap Door Nukerke’ vzw
Zaterdag 22 september van 7 tot 15 uur
Essestraat 1
opstapdoornukerke@gmail.com

28

OKTOBER

Het Groot Dictee Heruitgevonden
door bibliotheek Maarkedal
Vrijdag 7 december om 20 uur
Administratief centrum, Nederholbeekstraat 1
bibliotheek@maarkedal.be, 055 33 46 50

Tweede indoor kerstmarkt
Zaterdag 8 en zondag 9 december
Parochiezaal De Wante, Essestraat 1
celine.geenens@gmail.com, 0472 68 65 07
Geef zelf je activiteiten in! UiTdatabank.be
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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
info@maarkedal.be

Nederholbeekstraat 1, 055 33 46 49
wijk.maarkedal@pzbrakel.be

ӽӽmaandag tot vrijdag: 8 tot 12 uur
ӽӽwoensdag- en vrijdagnamiddag: 13 tot 16.30 uur
ӽӽzaterdag (enkel Burgerzaken): 9 tot 11.30 uur

ӽӽenkel na afspraak
Afspraken maken?
www.lokalepolitie.be/5426

Gesloten op donderdag 1, vrijdag 2 en donderdag 15
november en dinsdag 25 en woensdag 26 december.
KIND EN GEZIN
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

Etikhovestraat 1
ӽӽwoensdag: 17.30 tot 20 uur
ӽӽdonderdag: 9 tot 11.30 uur
Afspraak maken?
Kind en Gezin-lijn: 078 15 01 00 (van 8 tot 20 uur)
www.kindengezin.be

Gesloten op donderdag 1, vrijdag 2 en donderdag 15
november en woensdag 26 december.
WACHTDIENSTEN
@enyavanautreve

@lievenlens

@lemanndowski

ӹӹAPOTHEKERS
OCMW

0900 10 500,

Nederholbeekstraat 1, 055 33 46 40
socialedienst@ocmwmaarkedal.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

ӹӹSOCIALE DIENST

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

Gesloten op donderdag 1, vrijdag 2 en donderdag 15
november en dinsdag 25 en woensdag 26 december

RECYCLAGEPARK
@katrienvds1

@stijnwindels

@lottedegeyter

Stationsberg
ӹӹPARTICULIEREN

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
Vanaf 1 oktober:
ӽӽwoensdag: 12.30 tot 17 uur
ӽӽvrijdag: 12.30 tot 17 uur
ӽӽzaterdag: 9 tot 12 uur | 13 tot 16 uur

www.apotheek.be

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

ӹӹZELFSTANDIGEN EN KMO’S

ӽӽeerste donderdag van de maand: 12.30 tot 16 uur

@pompidoe1
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@carolinevermeire

@paulien_moerman

Gesloten op donderdag 1, vrijdag 2, zaterdag 3 en
donderdag 15 november en van maandag 24 december
tot en met maandag 31 december.
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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 de kermissen. We visten
kermisfoto’s uit vervlogen tijden op.
Je vindt deze en nog andere foto’s terug op de Facebookpagina
van Gemeente Maarkedal. Laat ons daar weten wie je herkent.

Kermis Louise-Marie met de Bierfluiters.

Kermis Schorisse.

Met dank aan www.businarias.be.

