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De 24 uur van Katja en Jan
Erosiebestrijding in Maarkedal 

Opnieuw cultuur opsnuiven in het Marca
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Coronamoe. We zijn het allemaal, ook hier in Maarkedal. Het 
woord ‘corona’ alleen al bezorgt ons ondertussen een veel 
slechter gevoel dan de kater die we – het klinkt misschien lang 

geleden – opliepen na één van onze gekende Maarkedalse kermissen, 
maar dan zonder legendarisch feest vooraf.  
Gelukkig voegen we in Maarkedal altijd de daad bij het woord. Als we 
corona beu zijn, dan doen we er samen alles aan om het virus te 
stoppen. Niet alleen hebben we ons het voorbije anderhalf jaar zo goed 
en zo kwaad als het kan aan de maatregelen gehouden, maar daar-
naast lieten we ons gelukkig massaal vaccineren om onszelf, onze 
familie en onze vrienden te beschermen. Maar liefst 94,98% van de 
volwassenen had begin september al een eerste prik gekregen en 
93,46% was volledig gevaccineerd. Het zijn cijfers die ik in de verste 
verte nooit haalde op mijn schoolrapporten. Eén ding is nu al zeker: de 
vaccins werken! De cijfers in onze ziekenhuizen stijgen niet meer 

exponentieel, wat ons ruimte geeft om de samen- 
leving terug wat meer open te stellen. We kunnen 
de mensen die we graag zien terug vastpakken en 
onze leerlingen kunnen op een zo goed als normale 
manier terug naar school, tot opluchting van alle 
kinderen, (groot)ouders en leerkrachten. Ik weet 
immers hoe lang zij hier al naar uitkeken.  
Als burgemeester is het mijn plicht om optimistisch 
naar de nabije toekomst te kijken. 

Maar niet naïef. We zullen nog even moeten leven met 
het virus. Toch zijn we plichtsbewust geweest in onze 
gemeente en kunnen we daardoor dromen van een 
normaal schooljaar én misschien zelfs van een kater na 
een Maarkedalse kermis.

Met enthousiaste én dankbare groeten, 
Joris Nachtergaele //  Burgemeester
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LEVEN EN WELZIJN 

Hoeveel bedraagt de financiële tegemoetkoming en 
wie komt in aanmerking?
De tegemoetkoming bedraagt 50 euro per persoon op 
jaarbasis. Wanneer het krediet voor deze toelage 
overschreden wordt, dan zal de toelage per persoon 
evenredig verminderd worden .
De algemene toekenningsvoorwaarden zijn:

 ▷ De rechthebbende moet ingeschreven zijn in 
het bevolkingsregister van Maarkedal en niet in 
een residentiële voorziening verblijven. 

 ▷ De rechthebbende moet een medisch attest 
kunnen voorleggen die de incontinentie 
aantoont. De specifieke voorwaarden waaraan 
het medisch attest dient te voldoen kan je 
opvragen bij de Sociale Dienst van het OCMW.

Hoe kan je de tegemoetkoming aanvragen?
De aanvragen tot het bekomen van de subsidie 
kunnen het hele jaar door en uiterlijk tot  
30 november 2021 ingediend worden bij de Sociale 
Dienst. Dit kan aan de hand van het daarvoor 
voorziene aanvraagformulier en het vereiste 
medische attest. Het aanvraagformulier wordt ter 
beschikking gesteld door de Sociale Dienst. 
Indien de aanvraag een minderjarig gezinslid 
betreft, kan de referentiepersoon van het gezin de 
aanvraag indienen. 
De Sociale Dienst bundelt de aanvragen per jaar 
voor verdere behandeling. Uiterlijk 15 werkdagen na 
de beslissing van het Vast Bureau wordt de aanvrager 
schriftelijk in kennis gesteld van de beslissing.

Er staan verschillende certificaten op jouw eID die je 
kan gebruiken:

 ▷ Het authenticatiecertificaat heb je nodig wanneer 
je je bij een online overheidsdienst (zoals 
Tax-on-web, MijnBurgerprofiel, MyMinFin, 
MyHealthviewer, Mijngezondheid.be …) moet 
aanmelden.

 ▷ Het handtekeningcertificaat heb je nodig 
wanneer je digitaal een document wil onder- 
tekenen. Dit certificaat kan pas geactiveerd 
worden als je achttien bent.

Dit handtekeningcertificaat moet dus worden 
aangepast zodat je vanaf achttien jaar zelf een 
digitale handtekening kunt plaatsen. Van zodra dit 
in orde is, kun je bijvoorbeeld ook je corona- 
certificaat raadplegen.
Vraag je een identiteitskaart aan na je achttiende 
verjaardag? Dan heb je automatisch een digitale 
handtekening op de identiteitskaart.
Is je handtekeningcertificaat ongeldig of  
ingetrokken? Laat dan bij de dienst Burgerzaken een 
nieuw certificaat op je eID zetten aan de hand van je 
pin- of pukcode.

Ben je achttien jaar geworden? 
Laat je handtekeningcertificaat op je eID 
activeren bij de dienst Burgerzaken!

Tegemoetkoming aan personen met incontinentie

Heb je voor je achttiende verjaardag een identiteitskaart aangevraagd en ben je intussen 
achttien geworden? Dan is het belangrijk om met je eID en pin- of pukcode langs te 
komen bij de dienst Burgerzaken om je digitale handtekening te laten activeren.

Onder hiernavolgende voorwaarden kan jaarlijks een financiële tegemoetkoming  
verleend worden aan personen met incontinentie. Het OCMW wil hiermee de kosten 
ingevolge deze aandoening drukken.

Opvang Maarkedal (O.Ma) terug van de partij!
VOOR WIE?

 ▷ Kleuters en lagereschool- 
kinderen van alle scholen uit 
Maarkedal.

 ▷ Kleuters en lagereschool- 
kinderen gedomicilieerd in 
Maarkedal maar die buiten 
Maarkedal school lopen en met 
eigen vervoer kunnen gebracht 
worden, zijn ook welkom bij  
O.Ma.

WANNEER?
 ▷ Tijdens de schoolperiode op 

woensdagnamiddag van 12 tot 
18 uur (niet in de school- 
vakanties). 

WAAR?
 ▷ Gemeentelijke basisschool  

De Kleine Reus Maarke, 
Maarkeweg 61.

WAT?
 ▷ Leuke en gevarieerde  

speel namiddag.
KOSTPRIJS?

 ▷ 1 euro per begonnen half uur.
INSCHRIJVEN?

 ▷ Ieder schooljaar opnieuw online 
in te schrijven via de website. 

 ▷ Bij sporadische opvang: iedere 
week inschrijven tegen ten 
laatste maandag 16 uur via 
e-mail.

 www.maarkedal.be/buitenschoolse-kinderopvang-oma 
 kinderopvang@maarkedal.be

socialedienst@maarkedal.be, 055 33 46 67

Het leven in woonzorgcentrum Ter Gauwen
De zomer, de zon, de vakantiesfeer …  
Heerlijk, die mooie zomer!

Wij deden met woonzorg centrum Ter Gauwen mee 
aan de Zomerstraat, een initiatief waarmee ook wij 
onze straat omvormden tot een leuke vakantieplek 
om van de zomer te genieten. Wij riepen kinderen 
op om rond ons woonzorgcentrum tekeningen met 
stoepkrijt te komen maken en bellen te blazen. Veel 
beweging en kinderen rond het woonzorgcentrum 
doen onze bewoners zo’n deugd. 

Van de zomer genieten, dat deden we! Een aperitiefje 
in de vroege middagzon of een ijsje om ons te 
verfrissen. Het circus kwam op bezoek en wij gingen 
een kijkje nemen bij de dieren. 

We speelden memory, volksspelen en petanque, 
organiseerden een kaarting en waanden ons op 
televisie met het Rad van Fortuin en Hoger Lager. We 
zongen en dansten tijdens de verjaardagsfeestjes en 
lieten ons ter ontspanning in de watten leggen 
tijdens een wellnessmomentje tussendoor. We 
deden een bingonamiddag, knutselden met  
schelpen en verf, fristen ons geheugen op met 
spreuken en gezegden, lieten ons verwennen in de 
tea-room en gooiden de spieren los tijdens de 
gymnastiek. 

Hier was alvast vanalles te beleven deze zomer. 
Hopelijk hadden jullie ook een fijne vakantie!

Maak je afspraak voor de activatie van je handtekeningcertificaat via www.maarkedal.be/afspraken of 055 33 46 40.
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ACTUA

Aanpak erosieproblematiek 
Het Steunpunt Erosie van de provincie Oost-Vlaanderen is actief als erosiecoördinator in 22 Oost-Vlaamse 
gemeenten, waaronder ook de gemeente Maarkedal. Het is het aanspreekpunt voor alle betrokkenen bij 
erosieproblemen, zowel voor landbouwers (wegspoelen van vruchtbare grond, opbrengstverlies), als  voor het 
gemeentebestuur en inwoners (ondergelopen straten en huizen, ruimingswerken …). Wanneer er problemen 
worden gemeld, wordt in samenspraak met alle betrokkenen gezocht naar een oplossing en worden er maat- 
regelen op maat uitgewerkt. Dit gaat van advies verlenen rond brongerichte of teelttechnische maatregelen tot 
het uitwerken van meer symptoomgerichte maatregelen zoals het aanleggen van bufferstroken of dammen uit 
plantaardige materialen, maar ook grotere constructies zoals buffergrachten, poelen …
We gingen in gesprek met Liesbet Rosseel van het Steunpunt Erosie.

We hadden de voorbije zomer te 
kampen met hevige regenval. De 
hiermee gepaard gaande water- 
en modderstromen worden, zeker 
in een landelijk gebied als 
Maarkedal, ook in verband 
gebracht met de erosie- 
problematiek. Kan je dit verband 
toelichten?
‘De Vlaamse Ardennen zijn een mooie 
maar vooral ook hellende streek. Bij 
hevige regenval spoelen door de kracht 
van het afstromende water heel wat 
vruchtbare bodemdeeltjes af van de 
akkers. Hoe langer en hoe steiler de 
helling, hoe groter de kracht van het 
afstromende water, hoe meer bodem-
deeltjes kunnen meegesleurd worden 
en hoe groter het risico op  modder-
overlast. Dit is zeker een probleem in 
het voorjaar, wanneer de gewassen net 
zijn ingezaaid, of in het najaar, wanneer 
er net geoogst is en de bodem niet 
voldoende bedekt is.’ 

Het zijn vooral akkerpercelen die 
met erosie te maken hebben. Dit 
probleem is er vandaag meer dan 
vroeger. Hoe komt dat? 
‘De toenemende schaalvergroting in de 
landbouw resulteert in grotere percelen. 
Waar vroeger een fijnmazig net van 
grachtjes en kleine landschaps- 
elementen het afstromende water 
afremde, gebeurt dit nu niet meer. Het 
gebruik van zwaardere machines zorgt 
vaak voor verdichting van de bodem 
waardoor er minder regenwater kan 
infiltreren en er dus meer water en 
bodemdeeltjes afstromen. 
Ook door de klimaatverandering zullen 
er in onze regio steeds vaker extreme 
weersomstandigheden voorkomen, 
waaronder ook intensere regenbuien, 
waardoor erosie zal toenemen.’  

Wat kunnen we, in samen- 
werking met de landbouwers,  
doen om de erosie tegen te gaan?
‘Eerst en vooral moeten we zorgen voor 
een goede bodemkwaliteit zodat de 
bodem als een spons kan functioneren: 
bij veel regenval wordt water in de 
bodem opgeslaan en in droge periodes 
is water beter beschikbaar voor de 
planten. Dit kan door het toevoegen van 
voldoende organisch materiaal 
(opbrengen van stalmest of compost),  
het inzaaien van groenbedekkers of het 
toepassen van niet-kerende bodem- 
bewerking. Een tweede optie is het 
inzaaien van een gras(bloemen)strook 
of het aanleggen van een dam uit 
natuurlijke materialen onderaan het 
perceel. Deze remmen het afstromend 
water af waardoor het meegevoerde 
sediment kan bezinken. Soms zijn ook 
zwaardere ingrepen zoals het 
aanleggen van een buffergracht of 
bufferbekken nodig.’ 

Schadevergoeding droogte 2020
De ernstige droogte van vorig jaar 
is via het besluit van de Vlaamse 
Regering van 2 juli 2021 als een 
ramp erkend. In hetzelfde besluit 
wordt ook de geografische 
uitgestrektheid van die ramp 
afgebakend. Ook Maarkedal is 
opgenomen in deze geografische 
afbakening. 

Dit betekent dat voor schade, die in onze gemeente werd 
geleden naar aanleiding van de droogte van 15 maart tot 
15 september 2020, een aanvraag tot tegemoetkoming kan 
worden ingediend bij het Vlaams Rampenfonds.

De uiterste datum voor het indienen van de aanvragen tot 
tegemoetkoming is 31 oktober 2021. 
De aanvragen worden door de schadelijders bij voorkeur 
ingediend via het e-loket dat het Vlaams Rampenfonds ter 

beschikking stelt via hun website. Dit is de gemakkelijkste 
manier om een aanvraag in te dienen. 
Maar ook schriftelijk kan een aanvraag ingediend worden. 
De aanvraagformulieren hiervoor zijn te vinden via de website 
van het Vlaams Rampenfonds. De ingevulde formulieren 
kunnen bezorgd worden aan het Vlaams Rampenfonds via 
rampenfonds@vlaanderen.be of verzonden worden naar het 
Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken, Vlaams 
Rampenfonds, Havenlaan 88 bus 100 te 1000 Brussel.

 www.vlaanderen.be/schadevergoeding-vlaams-rampenfonds-aanvragen, rampenfonds@vlaanderen.be, 02 553 50 10

Hoe ondersteunt het ‘Steunpunt 
Erosie’ de gemeente Maarkedal 
hierbij?
‘Het Steunpunt Erosie treedt op als 
aanspreekpunt voor iedereen die met 
erosieproblemen te maken heeft en 
gaat samen met alle betrokkenen op 
zoek naar de meest geschikte en 
haalbare oplossing. We werken daarbij 
nauw samen met andere overheids- 
instanties, zoals met de Vlaamse 
Landmaatschappij bij het afsluiten van 
beheerovereenkomsten of met de 

Vlaamse overheid wanneer grotere 
infrastructuurwerken nodig zijn. 
Belangrijk is te vermelden dat op sterk 
erosiegevoelige percelen maatregelen 
verplicht opgelegd worden. Op minder 
erosiegevoelige percelen worden de 
maatregelen volledig op vrijwillige basis 
door de landbouwer genomen. 
Daarnaast investeert het Steunpunt 
Erosie ook in een aantal eigen 
projecten. Momenteel loopt het project 
‘Boer en Bodem’ dat workshops 
organiseert voor landbouwers rond 

goed bodembeheer. Via het project 
‘Boer aan Boord’ kunnen landbouwers 
een mooie vergoeding krijgen voor de 
aanleg en het onderhoud van gras- 
bloemenstroken, en via het project 
kleinschalige opvangsystemen legt het 
Steunpunt Erosie dammen aan uit 
natuurlijke materialen. In Maarkedal 
werden zo reeds 3 km grasbloemen-
stroken aangelegd en 20 dammen uit 
natuurlijke materialen.’

Deze landbouwers werken mee aan de projecten van het Steunpunt Erosie: Wouter De Medts, Krist Lamon, Paul Bousard, Dany Gijselinck 
en Ignace Vandenberghe. Niet op de foto, maar ook betrokken bij de projecten: Lieven Polet, Geert Vanwymeersch en Frank Tant.

Door het plaatsen van een dam komt de wegspoelende aarde bij hevige regenval niet meer op straat terecht, 
maar wordt deze opgevangen. Deze zomer werd zodanig veel aarde tegengehouden dat de dam momenteel vol 

is en ‘geruimd’ moet worden. Het voordeel is dat deze waardevolle aarde zo gewoon terug naar de akker kan. 
Daarnaast heeft deze ingreep ook als voordeel dat de wegspoelende aarde niet meer als modder op straat terecht 
komt en niet langer hinder veroorzaakt voor andere weggebruikers. Het ruimen van de straat na hevige regenval is 
hierdoor niet nodig.’ 
Krist Lamon, landbouwer

‘We merken dat de aangelegde bloemenstroken kunnen rekenen op heel wat positieve reacties van buren,  
wandelaars en fietsers. De bloeiende bloemen maken blijkbaar niet alleen bijen en insecten blij … Op die manier 
dragen we als landbouwer ook ons steentje bij aan een mooier en bloeiend landschap. Het is een ingreep die naast 
de voordelen op vlak van erosiebestrijding ook zorgt voor een positiever imago van de landbouw.’ 
Wouter De Medts, landbouwer
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Het afgelopen jaar was er van rioleringswerken op 
het eerste zicht niet veel te merken in onze  
gemeente. Toch werd er achter de schermen heel 
wat voorbereiding gedaan in samenwerking met 
verschillende studiebureaus. Vanaf dit najaar zullen 
er opnieuw hier en daar graafmachines aan het werk 
te zien zijn. Beginnen doen we in de Rattepoelstraat.

Rattepoel- en Wijmierstraat
De voorbereiding van het project 
Rattepoel-Wijmierstraat is al het 
verst gevorderd. Alle plannen 
liggen klaar en de aannemer is 
gekend. Na de startvergadering 
met de aannemer wordt ook een 
bewonersvergadering voorzien. 
Nog dit najaar wordt de oude 
riolering opengebroken en de 
nieuwe aangelegd. Zo wordt er 
plaats gemaakt voor de nutslei-
dingen, die in de dichtbebouwde 
zone volledig ondergronds 
worden gebracht. Na de werken 
van de nutsmaatschappijen kan 
ook het wegdek onder handen 
genomen worden.

Kolpaartstraat
Zoals eerder in ‘Publiek’ te lezen 
was, zal er binnenkort ook heel 
wat beweging zijn op en rond de 
Kolpaartstraat. In dit project 
worden niet alleen de riolering en 

wegenis vernieuwd. Zo is er ook 
ruimte voorzien voor voldoende 
parkeerplaatsen en zal er een 
afgescheiden fietspad aangelegd 
worden om de schoolomgeving 
goed toegankelijk te maken voor 
de zwakke weggebruikers. Dit 
fietspad zal langs de begraaf-
plaats worden doorgetrokken tot 
aan het fietspad langs de N457. 

Eikenberg, Stationsberg, 
Steenbeekdries, Mariaborrestraat
De projecten rond de kassei- 
wegen zijn volop in ontwerpfase. 
Alle rioleringsplannen zijn 
afgewerkt en ingediend ter 
goedkeuring. Ondertussen wordt 
er ook doorgewerkt aan de 
plannen voor het wegdek en de 
aanbestedingsdossiers. De 
aanvangsdatum is nog niet 
precies gekend, maar er wordt 
verwacht om te kunnen starten 
in de loop van 2022.

Nukerkeplein
Er wordt ook volop gewerkt aan 
de plannen voor de herinrichting 
van het Nukerkeplein. Hierbij zal 
maximaal ingezet worden op de 
vergroening en ontharding van 
het plein met extra aandacht 
voor de zwakke weggebruiker. Bij 
deze werken worden ook de 
schoolomgeving en de toegang 
tot het woonzorgcentrum 
Glorieux meegenomen. Richting 
Boelaardstraat zal dan weer het 
achterliggend open kouterland-
schap geaccentueerd worden. De 
start van de werken wordt 
voorzien in de loop van 2022.

Een stand van zaken van de  
riolerings- en wegenisprojecten

Het recyclagepark 

Buiten spelen en op avontuur gaan 
in de natuur maakt ons gezonder 
én creatiever. Kampen bouwen, 
groene knieën, de geur van gras, 
klimmen in bomen, springen over 
beken, rollen in het zand … Bossen 
zijn de ideale speelomgeving voor 
kinderen. Ga dus op ontdekking in 
het bos en ravot er op los. De 
gemeente organiseert opnieuw 
voor alle klassen een bosuitstap.

Naar jaarlijkse gewoonte bieden we inwoners van Maarkedal de kans hout 
aan huis te laten verhakselen. Dit is voorzien in de week van maandag 29 
november tot en met vrijdag 3 december. Je kan een aanvraag indienen via 
het online aanvraagformulier op de website tot vrijdag 19 november. Er zal 
vooraf een plaatsbezoek uitgevoerd worden door de ploegbaas waarbij de 
praktische zaken en dag en uur voor het verhakselen worden vastgelegd. 
Het verhakselen van hout kost 10 euro per begonnen kwartier.  
                       
 www.maarkedal.be/e-loket/milieu, 055 33 46 45

Wil je als omwonende of belanghebbende via e-mail of sms op de hoogte blijven van de laatste  
stand van zaken of wijzigingen omtrent wegenwerken in jouw buurt? 
Bezorg jouw gegevens dan via onze website: www.maarkedal.be.

Op de hoogte blijven?

Week van het bos 
10 tot 17 oktober

Snoeihout verhakselen aan huis

 www.natuurenbos.be/week-van-
het-bos
 www.maarkedal.be/toerisme/
natuur-en-bos 

1o - 17 oktober 2o21
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Winterregeling
Vanaf oktober schakelt het 
recyclagepark weer over naar de  
winterregeling, met volgende 
openingsuren: 

 ▷ woensdag van 13 tot 17 uur
 ▷ vrijdag van 13 tot 17 uur
 ▷ zaterdag van 9 tot 12 uur en 

van 13 tot 16 uur
Let op: het recyclagepark is 
gesloten op vrijdag 1 oktober.  

Inzameling van landbouw-
folies
Van woensdag 13 oktober tot en 
met zaterdag 20 november worden 
landbouwfolies selectief in- 
gezameld in het recyclagepark. 
Aandachtspunten 

 ▷ Aanvoer kan enkel tijdens de 
openingsuren en na het 
maken van een afspraak.

 ▷ De folies dienen borstelschoon 
en samengebonden te zijn.

Afsprakensysteem blijft 
behouden
Het afsprakensysteem voor het 
recyclagepark, dat er kwam door 
corona, zorgt voor een ordentelijk 
verloop van de aanvoer van afval 
op het recyclagepark. De wacht- 
rijen worden zo steeds tot een 
minimum herleid, wat zowel voor 
de parkwachters als voor de burger 
een enorm voordeel heeft. Hierdoor 
werd beslist om het afspraken- 
systeem te behouden.  

Plan je dus een bezoekje aan het 
recyclagepark? Maak dan vooraf je 
afspraak via de website.  
Maak je de afspraak liever  
telefonisch? Geen probleem, dat 
kan via 055 33 46 40. 

www.maarkedal.be/afspraken 
055 33 46 40

Nacht van de Duisternis
Op zaterdagavond 9 oktober 2021 organiseren VZW Preventie Lichthinder, de 
Vereniging voor Sterrenkunde (VVS) en diverse natuurverenigingen opnieuw de 
Nacht van de Duisternis. Zo vragen ze aandacht voor de impact van lichtvervui-
ling op mens en milieu. Tijdens de Nacht van de Duisternis zal Maarkedal zijn 
openbare verlichting ’s nachts doven!
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Nog tot eind oktober kan je aan 
voordelige prijs streekeigen 
plantgoed bestellen via de 
boomplantactie van het Regionaal 
Landschap Vlaamse Ardennen. 
Deze jaarlijkse groepsaankoop is 
een samenwerking van het 
Regionaal Landschap met de 
zestien gemeenten in de Vlaamse 
Ardennen. 

Nieuw dit jaar zijn de planten-
pakketten: je kiest of je een haag, 
een bloesemheg, een houtkant of 
een bosje wil aanplanten en 
bestelt hiervoor het gewenst 
aantal kant-en-klare pakketten 
met de ideale soortensamen- 
stelling. Deze streekeigen bomen 
en struikensoorten passen niet 

alleen landschappelijk goed in 
onze streek, ze zijn ook perfect 
aangepast aan de plaatselijke 
groeiomstandigheden en doen 
het hier dus van nature goed. 
Daarnaast kun je bij de boom-
plantactie ook nog steeds terecht 
voor hoogstammige fruitbomen, 
kleinfruit en klimplanten. 

Bestellen kan vanaf eind  
september tot 22 oktober via de 
bestelbon op www.rlva.be. Je 
vindt de bestelbon ook in de 
landschapskrant van het RLVA die 
eind september in de brievenbus 
valt. Je kan de bestelde planten 
daarna afhalen op het door jou 
gekozen verdeelpunt op zaterdag 
27 november. 

Het vrijetijdscentrum De Maalzaak begint nu echt 
vorm te krijgen. Alle ramen zitten er in en ook de lift 
is al geïnstalleerd. Momenteel zijn de aannemers 
bezig met het leggen van alle technieken: water, 
elektriciteit, centrale verwarming … Binnenkort start 
ook de betegeling van vloer en wanden van de 
sanitaire ruimtes en kleedkamers. 
Kijk jij er al naar uit om met je vereniging een avond 
te komen sporten? Of zit je in een sportclub en wil je 
wekelijks een ruimte gebruiken? Eind oktober worden 
de tarieven bepaald door de gemeenteraad. Hou de 
website en Facebookpagina in de gaten voor updates! 
Daar vertellen we je wanneer reservaties mogelijk zijn 
en wat de opties zijn per ruimte. 

Je kat of hond kwijtraken, dat is een nachtmerrie.  

Is jouw huisdier gechipt? Dan vindt het makkelijker de weg naar je 
terug. Tenminste als de gegevens die op de chip staan correct zijn én je 
deze gegevens hebt vrijgegeven.  

Vanaf 1 mei zijn de contactgegevens van de eigenaar van een hond of 
kat anoniem geworden. Tenzij je je rijksregisternummer gekoppeld 
hebt aan de chip van je huisdier. Is dit niet het geval? Dan wordt het 
voor de politie veel moeilijker om over te gaan tot identificatie van de 
eigenaar. Daarom wordt gevraagd de chip van je kat of je hond te 
checken.  

Heb jij de gegevens op de chip van je hond of kat al gecheckt?  
Doe het nu op www.checkjechip.be of rechtstreeks via www.dogid.be 
of www.catid.be.

Boomplantactie: bestel nu je plantgoed! Vrijetijdscentrum De Maalzaak

Check je chip
Mobiele fruitpers
 
De mobiele fruitpers komt opnieuw 
langs op vrijdag 8 oktober 2021 op 
de parking aan het Administratief 
Centrum. Inschrijven kan telefonisch 
via de mobiele fruitpers.

www.mobielefruitpers.be
0495 73 36 70

Wist je dat … we een stukje van elke deelgemeente in 
het gebouw hebben opgenomen? De verschillende 
zalen krijgen namen volgens de toponiemen van straten 
en buurten in Maarkedal. Zo wordt de grote sportruimte 
‘Speelberg’ genoemd naar het toponiem voor de 
Ommegangstraat ter hoogte van het vroegere café Het 
Wit Paard in Nukerke. De danszaal wordt het ‘Rollekot’ 
naar de benaming van de omgeving aan de Drappen-
dries in Etikhove. Een polyvalent lokaal krijgt de 
benaming ‘Japs’ naar de los naar de Tiegstraat aan de 
Vijverbeek in Schorisse. De foyer wordt vernoemd naar 
een stukje Maarke-Kerkem, namelijk ‘Vliergote’, dat 
verwijst naar de locatie van de Sint-Vincentius- 
kapel. Natuurlijk kan het toponiem voor de buurt rond 
De Maalzaak zelf niet ontbreken met de poëtische 
naam ‘Gouddruppel’ waar de ontmoetingsruimte naar 
wordt vernoemd. Deze benamingen zullen verwarring 
uit de weg gaan bij reservaties. 

Wist je dat? 

ACTUA

Het conformiteitsattest: de beste garantie voor 
huurder én verhuurder
Een veilige woning, uitgerust met 
minstens het basiscomfort, dat is wat 
we willen garanderen aan alle inwoners. 
Om hen een menswaardige thuis te 
geven. Om van de gemeente Maarkedal 
een plek te maken waar het goed is om 
te wonen en te blijven. Om van de 
gemeente Maarkedal een plek te maken 
waar het goed is om een woning te 
verhuren. 
Een werkzaam middel daarvoor is het 
conformiteitsattest. Dit attest wordt 
verleend aan de eigenaar na een 
onderzoek door een technicus die de 
woning op tientallen belangrijke punten 
controleert op veiligheid en basiscom-
fort. Het conformiteitsattest bewijst dat 
de woning in orde was op het moment 
van het onderzoek, een beetje 
vergelijkbaar met het keuringsbewijs 
van een auto.

Als een eigenaar-verhuurder zo’n attest 
kan voorleggen voor het huurcontract 
ingaat (en het is niet ouder dan drie 
maanden) dan heeft hij het bewijsmid-
del dat hij zijn woning correct heeft 
afgeleverd aan de huurder. Dat is een 
belangrijke bescherming bij eventuele 
latere juridische procedures.
Voor de huurder betekent het de 
garantie dat de woning aan de 
veiligheidsnormen voldoet en uitgerust 
is met het wettelijk verplichte basiscom-
fort.
Wij willen eigenaars aanmoedigen om 
het conformiteitsattest aan te vragen. 
Het onderzoek door een technicus die 
is aangeduid door de gemeente zorgt 
voor een professioneel en onafhankelijk 
onderzoek van de woning. Het 
conformiteitsonderzoek en het afleveren 
van het conformiteitsattest is gratis.

Woon- en energieloket
woonbeleid@maarkedal.be
energie@maarkedal.be
0489 81 23 55

Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen vzw 
www.rlva.be, info@rlva.be, 055 20 72 65
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VRIJE TIJD

Ontbijten bij Het Natuurlijk 
Genot 
In de Maalzaakstraat vinden we 
de vakantieverblijven van de 
familie Dewaele. Zij ontvingen 
het gezin ’s ochtends met een 
lekker ontbijt. Geert en Carine 
baten logies uit met een grote 
ecotuin waar de kinderen van de 
familie Schepens zich ten volle 
konden uitleven. 

Verhalen over geutelingen en de 
geheimen van de Sint- 
Vincentiuskapel
Luc Aelvoet groeide op in Maarke. 
Als kind was hij nog misdienaar 
in de kapel. Met als gevolg dat hij 
alle geheime hoekjes en kantjes 
kent en er een sappig verhaal 
over kan vertellen. Hij bracht zelfs 
geutelingen mee voor Katja en 
Jan!

Een ritje met de huifkar
Sinds 1996 rijdt Luc Vanhelleputte 
al rond met zijn huifkar. Zo bracht 
hij ook de familie Schepens van 
Au Temps d’Avant naar Hofke Ter 
Musse. Of zo lijkt het toch in het 
filmpje. Bij de eerste opnames 

stond de huifkar, door een 
verhoging langs de weg, plots in 
panne. Luc haastte zich en 
regelde nog een andere kar en zo 
kon de huifkartocht toch ook 
opgenomen worden. Wat er toch 
allemaal kan gebeuren achter de 
schermen …

Koersen tegen Jan Schepens, 
en nog winnen ook!
De wielerclub Willen is Kunnen 
nam graag deel aan de opnames 
om Maarkedal in de kijker te 
zetten als koersgemeente. Om 
hun kunnen eens uit te testen, 
lieten we hen racen tegen Jan 
Schepens op de Taaienberg. 
Klein detail: Jan reed met een 
elektrische fiets. Na heel wat 
puffen en blazen lukte het de 
wielerclub toch om Jan in te 
halen op de Taaienberg.

Snuisteren met uitzicht
Eigenaars Patricia en Jean van 
antiek- en bloemenwinkel Au 
Temps d’Avant staan met grote 
ogen te kijken naar de filmploeg 
die de familie gekke grappen laat 
uithalen. Enthousiast vroegen ze: 
‘Jullie komen toch zeker eens een 
kijkje nemen? Het mooiste stukje 
van Maarkedal ligt in onze tuin!’ 
Vanuit hun tuin kijk je inderdaad 
uit op een prachtige vallei.

Muziek in de Lustige Boer
Erwin Libbrecht en Heather 
Grabham zijn niet alleen café- 
uitbaters, maar ook professionele 
muzikanten. Ze brachten ‘If I 
needed you’ van The Broken Circle 
Breakdown. Sfeer ten top in de 
Lustige Boer. Katja en Jan waren 
ook benieuwd naar het Maarkedalse 
dialect. Tussen de cafégangers zat 
hiervoor de geknipte inwoner: 
Mark Didier. Hij leerde de familie 
enkele Maarkedalse woorden: 
verkie, vieggie, neutie ...

Een snelle snit bij de barbier
We zouden het de kleinste barbier 
van Vlaanderen kunnen noemen. 
De caravan van Nic Bauwens is 
gezellig aangekleed in een 
rock-‘n-roll stijl. Het was een 
huzarenstuk om met camera-
ploeg en productie in zo’n kleine 
caravan te filmen. 

24 uur in Maarkedal, achter de schermen bij de lokale gidsen
Maarkedal heeft veel troeven en is waanzinnig mooi om te wandelen, fietsen, paardrijden … Jammer genoeg 
staan we zo nog niet op de kaart in Vlaanderen. Daar moest verandering in gebracht worden! Er werd 
opdracht gegeven voor het maken van een promofilmpje. Katja Retsin en Jan Schepens beleefden samen  
met hun gezin 24 uur in Maarkedal. We luisteren naar de ervaringen van de lokale gidsen. 

Santé! Klinken met de  
Maarkedalse Tripel bij  
Hofke Ter Musse
Pieter De Backer en Christof 
Vinckier laten met trots hun 
verderzetting van de Maarkedal-
se Tripel proeven. Vroeger werd 
dit bier gebrouwen door l’Anti, 
maar toen hij ermee stopte 
namen deze mannen het recept 
met veel goesting over. Ze zijn 
trots op hun bier en van zodra je 
het proeft, kan je geloven 
waarom.
Iris en Pedro toonden ondertus-
sen alle caféspelen die zij in hun 
zaak hebben staan. Amusement 
voor jong en oud gegarandeerd.

Lekker tafelen bij Marleen, 
François en Julien van ’t 
Schuitje
Na een lange draaidag kon de 
familie Schepens neerploffen in 
’t Schuitje. Marleen en François 
baten hun restaurant al 20 jaar 
uit en hebben als grote troef een 
traditionele bakoven. De 
cameraman was zo gefascineerd 
dat hij spontaan in de keuken 
begon te filmen.

Maarkedal heeft nog heel wat meer te bieden. Ontdek alle lekkere eetadressen, 
gezellige cafés en leuke activiteiten op www.maarkedal.be/toerisme.
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Op vrijdag 15 oktober organiseert de dienst Vrije Tijd in samenwerking 
met de Jeugdraad ‘Marca Boutique’, een avond waarbij twee bands 
geprogrammeerd staan. De line-up is alvast veelbelovend. Twee 
fantastische concerten in het prachtige kader van het Marca. 
Sunday Rose en The Radar Station doen wellicht niet bij iedereen een 
belletje rinkelen, maar luisteraars van Studio Brussel en fans van De 
Nieuwe Lichting weten waarover het gaat. Beiden zijn winnaars van De 
Nieuwe Lichting 2020. Door de coronamaatregelen hebben zij al even 
niet meer kunnen optreden en ze staan te springen om er weer in te 
vliegen. The Radar Station heeft een eigen, uniek geluid: weidse, 
eigentijdse indierock à la The War On Drugs en The National, met echo’s 
van de eightiespop van Peter Gabriel en Daniel Lanois. Kenmerkend 
voor de band is de opvallende, warme en bezwerende stem van zanger 
Brent Buckler. Soul singer Sunday Rose is een Antwerpse met Congolese 
roots en het talent om prachtig te zingen met het grootste gemak. Met 
‘Worst I Ever Had’ brengt ze een nummer over het slechtste lief ooit dat 
toch megavrolijk klinkt.

PRAKTISCH
Vrijdag 15 oktober om 20 uur. Deuren open om 19.30 uur. 
Tickets kosten 15 euro of 12 euro voor -26. 

Marca Boutique

CHURCHES TOUR
Jasper Steverlinck heeft al lang aangegeven ooit een 
tournee langs kerken te willen doen en nu is het 
eindelijk zover. Op zaterdag 20 november 2021 komt 
hij in het Marca optreden. De ideale setting voor zijn 
tour, een kerk omgevormd tot concertzaal en 
helemaal uitgerust met licht en geluid. Hij zal een mix 
van oud en nieuw werk brengen. 
De enige die hem vergezelt is Valentijn Elsen, naast 
zijn soulmate bovenal een uitmuntend pianist die de 
kunst verstaat om met weinig noten veel te zeggen. 
Dat Jasper een fenomenaal zanger en songschrijver is, 
daar hoeft niemand nog van overtuigd te worden. Hij 
heeft met zijn vorige tournee, Night Prayer, reuzen-
sprongen vooruit gezet en zoals het een goed artiest 
betaamt, is hij ook altijd op zoek naar vernieuwing 
zonder daarbij zijn eigen identiteit te verliezen. De 
aanloop naar een nieuw album is altijd spannend en 
u kan daarvan getuige zijn vanop de eerste rij.

PRAKTISCH
Zaterdag 20 november om 20 uur. Deuren open om 19 uur. 
 Tickets kosten 26 euro.

Jasper Steverlinck

Wie voor het coronatijdperk 
krantenartikelen over mobiliteit 
doornam, kwam vooral verhalen 
over de toenemende filedruk, 
sluipverkeer en verkeersonveilig-
heid tegen. Vandaag ziet het debat 
er helemaal anders uit. Door 
corona verplaatsen we ons minder. 
Tezelfdertijd zijn er in de samen- 
leving tendensen die door de 
coronacrisis soms versterkt 
worden: verduurzaming,  
digitalisering, e-commerce, de 
komst van hybride werkplekken …
Ondanks de aanwezigheid van die 
onderstroom argumenteert Hajo 
dat een groot deel van het effect 
van corona op de mobiliteit na 
2021 zal verdwijnen: we zullen in 
onze oude gewoonten hervallen. 
Om de verkeersknoop in Vlaanderen 
te ontwarren, is externe druk 
nodig. Die komt van de Europese 
klimaatdoelstellingen die de 
lidstaten verplichten om hun 
CO2-uitstoot tot 2050 drastisch 
terug te dringen. 
Maar hoe doe je dat dan en wat 

voor gevolgen heeft dat voor 
bedrijven en voor ons als individu? 
Hajo zoekt in de vorm van een 
helder overzicht naar rationele 
oplossingen. Welk potentieel heeft 
de fiets? Is de salariswagen 
werkelijk de oorzaak van onze 
files? Zal Vlaanderen er ooit in 
slagen om performant openbaar 
vervoer te organiseren? Bieden 
zelfrijdende en gedeelde auto’s een 
oplossing? En moet je niet gewoon 
rekeningrijden invoeren?

Hajo Beeckman zette vanaf 2001 
mee zijn schouders onder de 
uitbouw van het toen nog prille 
Vlaams Verkeerscentrum en werd 
later woordvoerder. Daarna maakte 
hij de overstap naar VRT. Momen-
teel is hij verkeersanker en volgt 
hij vanuit een bevoorrechte positie 
de laatste trends in mobiliteit. Hajo 
kijkt in zijn lezingen met een 
kritische blik naar de stroom van 
voorstellen en analyses waarmee 
beleidsmakers en analisten in het 
licht van die recente uitdagingen 

de verkeersknoop willen ontwar-
ren. Wat werkt er? En wie verkoopt 
er onzin? In een vaak emotioneel 
en gepolariseerd debat zoekt hij 
naar rationele oplossingen.
De bibliotheek nodigt je samen 
met Davidsfonds Maarkedal uit 
voor deze boeiende lezing. Achteraf 
bieden we een drankje aan zodat je 
nog even kan napraten over dit 
actuele thema.

PRAKTISCH
Dinsdag 16 november om 20 uur. 
Toegangsprijs: 5 euro, inschrijven 
via bibliotheek@maarkedal.be.

Lezing door Hajo Beeckman: hoe de klimaatdoelstellingen 
onze mobiliteit ingrijpend zullen veranderen

PRAKTISCH
Donderdag 9 december om 20 uur. Deuren open om 19.30 uur. Tickets kosten 15 euro. 

Comedy parade Thomas Smith & Jens Dendoncker
 
Niet 1, maar 2 toppers uit de Vlaamse comedyscene komen naar het 
Marca voor een Comedy Parade: Jens Dendoncker en Thomas Smith. Zij 
zullen elk een try-out van hun nieuwste zaalshows brengen. 
Jens Dendoncker is een publiekslieveling met hoge aaibaarheidsfactor 
en staat bekend om zijn ijzersterk spel. Hij won de belangrijkste 
comedy-wedstrijden in België en Nederland en zijn eerste solovoor- 
stelling ‘Bang van Dendoncker’ speelde hij 150 keer voor grotendeels 
uitverkochte zalen. 
Thomas Smith is een stand-up comedian ‘pur sang’ met Britse roots, 
maar vooral actief in Vlaanderen en Nederland. Bij het grote publiek is 
hij bekend van zijn tv-werk in o.a. Mag ik u kussen, Scheire en de  
Schepping en natuurlijk Foute Vrienden. Hij koppelt sociale en spirituele 
beschouwingen vlotjes aan alledaagse gebeurtenissen en observaties. 

GC het Marca, Maarkeweg 65 A. Tickets te verkrijgen
via www.maarkedal.be/vrije-tijd/het-marca, 
aan het onthaal van het Administratief Centrum 
of in de bibliotheek.
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RUBRIEK RUBRIEK

Knallen! 4BEAT percussie

Voor de leerlingen van het 5de en 6de leerjaar van alle  
Maarkedalse scholen.

4BEAT is een productie van TamTam Productions (TTP) dat zich de  
afgelopen 15 jaar geprofileerd heeft als een veelzijdig en hoogwaardig 
productiebureau op het gebied van percussie, wereldmuziek en jazz. 
De thematiek van de producties is veelal gebaseerd op onderzoek naar 
culturen met een sterke ritmische traditie. TTP heeft zich ontwikkeld 
tot een bijzonder gezelschap met groot succes bij een breed publiek.  

Na drie succesvolle producties pakt het team van 4BEAT opnieuw uit 
met een swingende en spetterende nieuwe show. Knallen zal het 
doen! 

In deze voorstelling laten vier percussionisten in een energieke 
voorstelling het jeugdige publiek kennis maken met trommels en 
ritmes uit de hele wereld. Spetterende drums en percussie uit Afrika, 
Azië en Latijns-Amerika worden gecombineerd met de urban sounds 
van de DJ, met body percussie, met mystieke oriëntaalse percussie, 
met zang en dans. Een opzwepende show waarbij het moeilijk zal 
worden in de stoelen te blijven zitten. 

Gianni Tam (Suriname) a.k.a The Blastbeat Super Woman: dochter van 
de gerenommeerde slagwerker Lucas van Merwijk. Speelt wereldwijd 
in verschillende bands. 
Vernon Chatlein (Curaçao) a.k.a The Drum King Legend: Afrikaanse en 
Zuid-Amerikaanse percussie. 
Alper Kekec (Turkije) a.k.a The Incredible Beat Wizard: een virtuoos op 
de oriëntaalse percussie. 
DJ Charlie (Nederland) a.k.a The Beatman: tracks en loops op de 
computer en rapper.

PRAKTISCH
Dinsdag 12 oktober. 
Info via de scholen.

Piv Huvluv -  
De allereerste keer
Voor de leerlingen van het 3de 
en 4de leerjaar van alle Maarke-
dalse scholen. 

Piv vertelt over de eerste 
stappen naar zelfstandigheid en 
alles wat daarbij kan mislopen. 
Herkenbare situaties voor 
kinderen die nu en dan iets op 
eigen kracht moeten tot een 
goed einde brengen, al dan niet 
in opdracht van anderen. Prijs 
van de beste kindertheater- 
voorstelling op het Spekken 
Festival van Uitbureau Gent in 
december 2019.

PRAKTISCH
Dinsdag 19 oktober. 
Info via de scholen.

Twee schoolvoorstellingen in het marca

VRIJE TIJD

Pretpark Spookyboo 
(KLEUTER-)MUSICALKAMP TIJDENS DE HERFST VAKANTIE  
De kinderen van het gezin De Jager krijgen een verrassing van mama en 
papa. Ze gaan eindelijk naar het pretpark waar het nieuwe spookhuis 
staat! Maar eens ze daar zijn lijkt hun papa spoorloos … En ze horen 
gekke geluiden van overal ... Het spookhuis zelf lijkt ook wel heel … 
echt? Zouden spoken dan toch bestaan? Ontdek het in pretpark  
Spookyboo! 

PRAKTISCH
Voor kinderen van 3 tot 12 jaar. 
Van woensdag 3 tot en met vrijdag 5 november. Elke dag van 9 tot 16 uur. 
Gratis opvang van 8 tot 9 uur en van 16 tot 17 uur.
GC het Marca, Maarkeweg 65A.
Prijs: 60 euro.
Inschrijven: online inschrijven via: 
www.maarkedal.be/vrije-tijd/activiteiten-jeugd/musicalkamp-pretpark-spookyboo
Meer info: www.maarkedal.be/vrije-tijd/activiteiten-jeugd.

JUNIOR TECHNIEKACADEMIE
De techniekacademie voor jonge wetenschappers en techneuten gaat opnieuw door. 
Zit je in het 3de of 4de leerjaar? Kriebelt het om zelf van alles te maken, maar ontbreekt het je aan basiskennis? 
Dan is de Junior Techniekacademie ideaal voor jou!
 

In groep maak je tijdens tien workshops, onder 
begeleiding van twee techniekcoaches, vijf technische 
projecten: je ontwerpt een kapstok of onderlegger uit 
hout, een snel windwagentje of een LED-toverstaf, 
bouwt en onderzoekt projecten in LEGO, zaagt en 
boort een brug of ontwerpt je eigen unieke pennenzak 
uit vilt én je mag robot Milo program meren zodat hij 
verschillende opdrachten kan uitvoeren. 

PRAKTISCH
 ▷ Voor kinderen in het 3de of 4de leerjaar.
 ▷ Vanaf 6 oktober elke woensdagnamiddag van 13.30 tot 

15 uur (niet tijdens schoolvakanties).
 ▷ Etikhovestraat 1.
 ▷ Prijs: 60 euro (materiaal en verzekering inbegrepen).
 ▷ Meer info: www.maarkedal.be/vrije-tijd/ 

activiteiten-jeugd.
 ▷ Inschrijven via www.techniekacademie- maarkedal.be.
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VRIJE TIJD

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 houdingen, 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. We starten in de polyvalente zaal te Maarke-  Kerkem, maar hopen 
spoedig te verhuizen naar vrijetijdscentrum de Maalzaak eenmaal het gebouw 
af is.

PRAKTISCH
Polyvalente zaal, gemeentelijke basisschool Maarke, Maarkeweg 61. 
Start van de lessen op dinsdag 5 oktober van 20 tot 21 uur. Vanaf dan elke 
dinsdag, behalve tijdens de schoolvakanties.
Kostprijs: 5 euro per les.
Inschrijven bij de lesgever tijdens de les.

Op donderdag 23 september nemen de leerlingen van de Maarkedalse scholen 
deel aan de negentiende 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

10 uur 5de leerjaar

11 uur 4de leerjaar

12 uur 3de leerjaar

13.30 uur 2de leerjaar

14.20 uur 1ste leerjaar

SCHOLENVELDLOOP

FINANCIËLE ONDERSTEUNING JEUGD EN SPORT

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

Kadervormingssubsidies: terugbetaling 
animatorcursussen in het jeugdwerk 
Jongeren die actief zijn bij een erkende Maarkedalse 
jeugdvereniging of de Maarkedalse speelpleinwerking en die 
in het afgelopen werkjaar (1 september 2020 tot 31 augustus 
2021) 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 
hiervoor in aanmerking. Elke jongere kan slechts eenmaal 
voor een gelijkaardige cursus een aanvraag indienen. 
Aanvraagformulieren zijn te verkrijgen via www.maarkedal.be/
vrije-tijd/subsidies 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. 

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 
ingediend worden voor 1 december.

Welke activiteiten komen in aanmerking voor  
terug betaling? 

 ▷ lidgeld van een sportvereniging 
 ▷ deelname aan sportkampen 
 ▷ deelname aan een eenmalige sportactiviteit
 ▷ fitnessabonnement of initiatiereeks

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

Kunstendag voor kinderen
Op zondag 21 november doet Maarkedal opnieuw mee aan Kunstendag voor 
Kinderen. Op die dag kunnen kinderen (van heel jong tot iets ouder) een 
hele dag kunst beleven. Je kan gratis deelnemen aan meerdere  supercoole 
workshops. Let op: de plaatsen zijn beperkt. Voor alle workshops moet je 
vooraf inschrijven! Dat kan online via de website. Je vindt er ook extra 
informatie over de workshops, de juiste uren en locaties.

PRAKTISCH
Voor kinderen van 3 tot 12 jaar.
Zondag 21 november. 
Verschillende workshops voor elke leeftijd tussen 13.30 en 18 uur.
Deelname is gratis.
Meer info en inschrijven via www.maarkedal.be/vrije-tijd/activiteiten-jeugd.

Archeologiedagen 
De Archeologiedagen zijn dé kans om in je buurt archeologie te beleven. Onze 
bodem zit vol met boeiende verhalen die jong en oud laten kennismaken met hoe 
we vroeger leefden. Op 8, 9 en 10 oktober kan je proeven van het boeiend 
verleden onder onze voeten. Bekijk alle activiteiten op www.archeologiedagen.be.

Dag van de Trage Weg
Elk jaar in de herfst vindt de Dag van de Trage Weg plaats. Duizenden buitenmensen trekken die dag de 
wegjes en paadjes op. Als plattelandsgemeente in het hart van de Vlaamse Ardennen doen we ook in 
Maarkedal mee, dit jaar op zaterdag 16 en zondag 17 oktober. 

We stippelden drie wandelingen over trage wegen uit, goed voor 5, 10 of 15 km wandelplezier. Het gaat om vrije 
wandelingen: je kiest zelf wanneer je vertrekt en bepaalt je eigen wandeltempo. Starten doe je bij Eetcafé Den Os, 
waar je een kaartje van de route(s) kan meenemen. De drie landschapswandelingen hebben – de Vlaamse 
Ardennen waardig – enkele klims en afdalingen in petto. Je wandelt langs heel wat trage wegen, in het bos, 
tussen landerijen en weides … 

De routes zijn niet bewegwijzerd. Vergeet niet de wandelfolder op te halen bij Eetcafé Den Os. 
 ▷ Vertrek- en eindpunt: Eetcafé Den Os, Oude Steenweg 10, Nukerke. 
 ▷ Afstand: 5, 10 of 15 km. 
 ▷ Parcours: verharde en onverharde wegen. 
 ▷ Geen bewegwijzering: haal de wandelroute(s) gratis bij Eetcafé Den Os 

op zaterdag 16 en zondag 17 oktober, telkens van 10 tot 19 uur. 
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VERENIGINGEN AAN HET WOORD

Het Flemish Ardennes Swimming Team (FAST) is de naam 
van de nieuwe zwemclub die het Ronsense RSC en het 
Oudenaardse Ozeka samenbrengt in het wedstrijdzwemmen. 
Begin juli 2020, na de eerste lockdown, doken de zwemmers 
al samen het water in voor hun eerste gezamenlijke training. 
De zwemmers namen wel nog steeds deel aan wedstrijden 
onder de naam van de twee clubs. Omdat beide clubs  
hetzelfde doel beoogden werd sneller dan verwacht het idee 
gelanceerd om van de wedstrijdgroep ook echt een nieuwe 
club te maken. We wilden immers allebei op Vlaams én 
Belgisch niveau de Vlaamse Ardennen vertegenwoordigen.
Trainen in twee zwembaden verschaft ons meer trainings- 
water, meer trainingsuren en heel wat flexibiliteit. Daarnaast is 
er ook een groter team aan trainers, officials en afgevaardig-
den en het administratieve gemak bij inschrijvingen. 
Buitenlandse stages kunnen we nu ook nog kwaliteitsvoller 
maken, en we geven onze sponsors een veel groter bereik.
Omdat we de Vlaamse Ardennen op de zwemkaart willen 
zetten in het wedstrijdzwemmen, konden we geen betere 
naam kiezen dan FAST: Flemish Ardennes Swimming Team.

Onze competitiewedstrijdgroep telt 80 leden. Samen 
met de zwemschool van beide clubs vertegenwoordigen 
we bijna 400 leden. Een harde kern uit de club is 
afkomstig uit Maarkedal.

Zwemclub FAST

www.fastswimteam.be
www.facebook.com/flemish.ardennes.swimming.team
info@fastswimteam.be

BIBLIOTHEEK 

Op vrijdag 8 oktober zetten we de deuren van de bibliotheek 
opnieuw wagenwijd open om jullie te ontvangen op de 
jaarlijkse verwenavond. Kom snuisteren in ons ruim aanbod 
van afgevoerde boeken, die we verkopen aan 0,50 euro per 
stuk. Om het extra feestelijk te maken, organiseren we 
opnieuw een tasting! We laten jullie kennismaken met allerlei 
nieuwe smaken en bijpassende hapjes. Je bibliotheekbezoek 
was nog nooit zo sfeervol!

PRAKTISCH
Vrijdag 8 oktober vanaf 17 uur in het Administratief Centrum.

Verwenavond in de bibliotheek

Als kind krijg je heel wat prikkels te verwerken. Je bevindt 
je immers in een drukke, snel veranderende wereld. 
Mindfulness kan helpen om daarmee om te gaan en de 
nodige rust te vinden. Je leert ontspannen, omgaan met  
emoties en creatief denken. Je ondervindt hoe je anders kan 
omgaan met piekergedachten en ontwikkelt compassie, een 
positief zelfbeeld en meer zelfvertrouwen. Angelique Glorieus 
is kindertrainer mindfulness bij Praktijk De Bolderkar. Ze  
laat jullie tijdens deze korte vorming kennismaken met 
mindfulness en reikt jullie verschillende technieken aan, 
zoals aarden, visualisaties en ademhalingsoefeningen.

PRAKTISCH
Zaterdag 16 oktober van 10.15 tot 11.45 uur voor kinderen  
van het 1ste t.e.m. het 3de leerjaar. 
Zaterdag 23 oktober van 10.15 tot 11.45 uur voor kinderen  
van het 4de t.e.m. het 6de leerjaar.
Zaal Monica (boven de bibliotheek). 
Gratis inschrijven via bibliotheek@maarkedal.be.

Vorming mindfulness voor kinderen

Een kind dat start in het eerste leerjaar heeft veel zin om te leren lezen, maar vaak verdwijnt het enthousiasme al 
snel. Leren lezen is een langzaam proces. Lezen vraagt heel veel oefening. En leuke verhalen kan een beginnende 
lezer nog niet onmiddellijk zelf lezen. In deze vorming geven we een antwoord op volgende vragen:

Vorming voor ouders: leesbevordering voor eerste lezers

 ▷ Hoe zorg je ervoor dat het enthousiasme van in  
het begin groot blijft?

 ▷ Hoe kan je leesplezier verhogen, met als doel  
de leesvaardigheid te verbeteren?

 ▷ Welke verhalen werken het best voor mijn kind?
 ▷ Welke boeken stimuleren kinderen tot meer lezen?

 ▷ Moet ik stoppen met voorlezen als mijn kind  
zelf leert lezen?

 ▷ Wat met AVI?
 ▷ Is alleen technisch kunnen lezen erg belangrijk  

of is lezen toch meer dan dat?
 ▷ Wat als lezen moeizaam gaat?

Jaarthema: ‘Wij zijn geluksvogels’
Basisschool De Kleine Reus is er dit schooljaar weer letterlijk ingevlogen met 
een nieuw jaarthema: ‘Wij zijn geluksvogels!’. Dit jaarthema is gebaseerd op  
het boek ‘Geluk voor kinderen’ van Leo Bormans. 

Over het boek
Gelukexpert Leo Bormans, auteur van het succesvolle ‘The World Book of 
Happiness’, schreef voorleesverhalen voor kinderen over de tien sleutels van 
geluk. ‘Geluk voor kinderen’ is een speelse zoektocht naar oprecht geluk en 
een warm nest. Het boek is gebaseerd op de voornaamste wetenschappelijke 
inzichten uit de positieve psychologie. Het geeft ouders, grootouders, opvoeders 
en leraren de kans om op een aangename manier universele waarden door te 
geven die de basis vormen voor een gelukkig leven.

Gedurende het schooljaar zal er elke maand een andere ‘Geluksvogel’ met zijn 
of haar eigen verhaal aan bod komen. In elk verhaal komt er een sleutel van 
geluk aan bod. In de klassen kan er dan verder gewerkt worden rond het 
verhaal. Door te praten over de verhalen, te knutselen, samen te lezen … komt 
het jaarthema helemaal tot leven.

Schrijf je in en ontdek hoe je jouw kind het best kan ondersteunen bij dit belangrijke proces.  
Deze vorming wordt gegeven in samenwerking met het Huis van het Kind.

PRAKTISCH
Maandag 18 oktober om 19 uur. Zaal Monica (boven de bibliotheek).
Gratis inschrijven via bibliotheek@maarkedal.be.
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VRIJWILLIGERS GEZOCHT

Wil je echt van betekenis zijn voor 
iemand anders? ‘s Morgens bij de koffie 
of midden in de nacht, als vrijwilliger  
bij Tele-Onthaal sta je altijd paraat. 
Ook jij kan een anonieme vrijwilliger 
worden bij onze hulplijn. Meld je aan  
als kandidaat-vrijwilliger en volg de 
opleiding in het najaar van 2021. Meer 
info: www.tele-onthaal.be/word-vrijwiliger.

Een BIN (BuurtInformatieNetwerk) is een samenwerkingsverband 
tussen lokale overheid, politie en de inwoners uit een bepaalde buurt. 
Het is een initiatief waarbij burgers, handelaars, bedrijven,  
beroepsgroepen of lokale organisaties betrokken worden bij de 
veiligheid binnen hun eigen woon- of werkomgeving.

Dit gebeurt door preventiemaatregelen aan te moedigen, de burger 
zelf te betrekken bij de veiligheid in zijn leefomgeving en de  
aangifte- en meldingsbereidheid van de bevolking te verhogen.
BIN-leden zijn vrijwilligers die zich op een positieve manier inzetten 
voor de veiligheid in hun woonomgeving. BIN-leden staan in voor een 
alerte waakzaamheid ten opzichte van hun woon-, werk- en leef- 
omgeving. Als een BIN-lid een verdachte situatie of gedraging 
opmerkt, contacteert hij/zij onmiddellijk de politie. 

Wat is het doel van een BIN?
 ▷ veiligheidsgevoel verhogen
 ▷ samenwerking in de buurt versterken
 ▷ bewustmaken van het belang van preventie
 ▷ voorkomen van criminaliteit
 ▷ samenwerking tussen burger en politie realiseren op het vlak 

van informatie-uitwisseling

Elke dag helpen wij mensen. Dat doen we overal, ook in Maarkedal. Onze afdeling Maarkedal kan jouw talenten en 
enthousiasme ongetwijfeld gebruiken. Je vindt vast iets wat je graag doet. Voorkennis of een specifiek diploma is niet 
nodig, wij geven je een goede opleiding en ondersteuning. Kom erbij en help ons helpen!

Awel, luisterlijn voor kinderen en jongeren, zoekt beantwoorders.  
Iets voor jou? Surf naar awel.be/word-beantwoorder voor meer info.

Politiezone Brakel-Horebeke-Maarkedal 
-Zwalm is op zoek naar BIN-leden! Tele-Onthaal  

zoekt luistertalent! 

Rode Kruis
Awel

Onze relatie is gewoon op...

Wat bedoel je daarmee 'het is gewoon 
op'?

Ik weet nog goed…. 

Het begon enkele jaren geleden.

11:17

11:23

.....…. 

.....…. 

11:20

11:19

Wat ben ik blij dat je luisterde naar 
mij zonder vooroordelen.

Aan mijn zus, ik bel haar morgen. 

11:39

Het was mijn eerste keer dat ik 
met jullie belde. 11:38

1143

Het is me gewoon allemaal wat 
teveel...

Hallo met Tele-Onthaal

Dat klinkt heftig...vertel maar

11:12

11:15

Fijn dat te horen. 11:40

11:14

Als je het nog iemand zou vertellen, 
aan wie zou dat dan zijn? 11:41

ANONIEMPJES GEZOCHT!
www.tele-onthaal.be/word-vrijwilliger

www.rodekruis.be/afdeling/maarkedal/wat-kan-jij-doen/word-vrijwilliger
voorzitter@maarkedal.rodekruis.be, 0474 42 95 22

www.politie.be/5426/vragen/buurtinformatienetwerk
055 33 46 49

 

Eerstelijnszones zijn opgericht om de samenwerking tussen lokale besturen,  
zorgaanbieders en burgers te bevorderen en te ondersteunen. De Eerstelijnszone  
Vlaamse Ardennen stond de voorbije maanden in voor de organisatie van de  
vaccinaties in onze regio.  

Het doel van de Eerstelijnszone is een doeltreffende en 
kwaliteitsvolle eerstelijnszorg bieden waarin de burger 
centraal staat en die toegankelijk is voor iedereen. 
Eerstelijnszorg is de rechtstreeks toegankelijke zorg 
waar jij mee in contact komt. Denk daarbij aan je 
huisarts, apotheker, maatschappelijk werker, thuis- 
verpleegkundige ...
De burger kan enkel centraal staan als die ook 
maximaal inspraak krijgt. Daarom wil de Eerstelijns- 
zone Vlaamse Ardennen, een burgerplatform  
opstarten, een groep met ervaringsdeskundigen. 

Wat is het doel van een burgerplatform?
 ▷ Regelmatig overleg met betrokken burgers om het 

beleid mee te ontwikkelen en vorm te geven.
 ▷ Opvangen van signalen vanuit eigen ervaringen of 

ervaringen uit jouw doelgroep om toekomstig 
beleid vorm te geven.

 ▷ Betrokkenheid van de individuele burger 
vergroten. 

Voor wie?
Mensen die samen met ons willen nadenken over de 
noden van de bevolking en mee willen bouwen aan  
een burgerplatform met reële impact op het zorg- en 
welzijnslandschap in de Vlaamse Ardennen.
Iedereen is uniek en we willen graag zoveel mogelijk 
rekening houden met de verschillende noden van 
iedereen: zowel op vlak van leeftijd, geslacht, culturele 
achtergrond, seksuele voorkeur, chronische ziekte of 
beperkingen. Ben jij iemand die jouw groep goed kan 
vertegenwoordigen of ben je al lid van een organisatie 
of raad (bv. studentenvertegenwoordiger, wegwijzer,  
lid van de seniorenraad …)?

Informatiemoment
Overweeg je om deel te nemen aan het  
burgerplatform? We ontmoeten je graag op één  
van onderstaande momenten:

 ▷ Dinsdag 12 oktober 2021 om 19 uur,  
Den Botaniek, Spinstersstraat 36 Ronse

 ▷ Woensdag 20 oktober 2021 om 19 uur,  
GC De Munk, Sportlaan 3 Zwalm

 ▷ Donderdag 28 oktober 2021 om 19 uur,  
Home St-Petrus, Brouwerijstraat 22 Kruisem

Burgerplatform

Eerstelijnszones zijn opgericht om de samenwerking tussen lokale 
besturen, zorgaanbieders en burgers te bevorderen en te ondersteunen.

De Eerstelijnszone Vlaamse Ardennen omvat Zwalm, Gavere, Oudenaarde, 
Maarkedal, Kluisbergen, Kruisem, Horebeke, Wortegem-Petegem en Ronse.
Doel? Een doeltreffende en kwaliteitsvolle eerstelijnszorg bieden waarin 
de burger centraal staat en die toegankelijk is voor iedereen.
 
Eerstelijnszorg is de rechtstreeks toegankelijke zorg waar jij mee in contact 
komt. Denk daarbij aan je huisarts, apotheker, maatschappelijk werker, 
thuisverpleegkundige, etc.

BURGERPLATFORM 
We willen een groep vormen met ervaringsdeskundigen. 
De burger kan enkel centraal staan als die ook maximaal inspraak krijgt. 

DOELSTELLING VAN HET BURGERPLATFORM 
• Regelmatig overleg met betrokken burgers om het beleid mee te 

ontwikkelen en vorm te geven o.a. door voorstellen en initiatieven 
uit de Eerstelijnszone ter advies voor te leggen maar ook ruimte te 
bieden om ideeën uit te werken. 

• Opvangen van signalen vanuit eigen ervaringen of ervaringen uit 
jouw doelgroep om toekomstig beleid vorm te geven.

• Betrokkenheid van de individuele burger vergroten en het breed 
sensibiliseren van maatschappelijke spelers om o.a. 

       veel voorkomende noden te signaleren aan betrokken partners.

EERSTELIJNSZONE
VLAAMSE ARDENNEN

WIL JE MEEWERKEN AAN EEN SOCIALERE SAMENLEVING 
WAAR IEDEREEN EEN STEM KRIJGT?
DAN BEN JIJ DIEGENE DIE WE ZOEKEN!
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RUBRIEKMENSEN VAN BIJ ONS 

Van hooland Anton Karel Elie Marcel,  

zoon van Van hooland Vincent en Ternoot Leen

 Geboorten

Vanden Heede Matthias en Vergeynst Stefanie

Driegelinck Charles-Louis en Van Oost Charlotte

Schiettecatte Steven en Callebaut Karlien

Van Nieuwenhuyze Frederik en De Clercq Ellen

Vervaeke Wim en Vermassen Ellen

Delmaire Dimitri en Van Malleghem Charlotte

Schietse Vincent en Pot Celine

Casier Jens en Deketelaere Sanne

 Huwelijken

Bauters Omer Johan Hendrik

Beirnaert Michelle

Bordeaud’huy Marie Madeleine Rachel

Cordier Paul Alfons Richard August

Couvreur Richard Désiré René

De Beul Adolf Alois

De Bock Myriam Annette Marie

De Buck Morgane Eva Christina

De Bus Maria Clothilde

De Groodt Hortentia Emilienne

De Mets Juliette Adrienne

De Meyer Robert Georges Rachel

Denolf Maria Clemence

D’hondt André Gilles Gentiel

Gabriël Roger Sylvain Hector

Ghequière Eugène Jules

Heulbosch Maurice Auguste

Lobyn Suzanna Maria

Longeville Linda

Meere Mariette Hortense Adolphine

Opsomer Adelain Maurice

Roman Mariette

Roost Henriette Jeannette

Schelfhout Denise Marie

Schiettecatte Francies Firmin

Tollebeke Danny Richard Carolus

Tranoit Léa Pharaïldis Georgette

Vande Catsyne Anny Elza Emilienne Marie

Vanderlinden Nicole Germaine Georgette

Vanderschelden Vincent Arsène Marc

Van Haesendonck Jacques Theo Flavie

Verhaeghe Marie-Thérèse Anna Celina

Verhellen Josepha Clementine Octavie

Verhellen Paula Anna

Wambersie Nicole Malvina Yvonne

 Overlijdens

Met Pensioen
In de gemeentelijke basisschool gingen 
juf Anne Laurier (leerkracht godsdienst) en 
juf Anne-Marie De Vos (leerkracht zedenleer)  
met pensioen.

Dank voor jullie inzet en veel geluk gewenst!

Nieuw in dienst

Versterking voor de dienst Vrije Tijd:  
Servais D’hont en Saimi Bauters. 

Afscheid van Anny Vande Catsyne
Op donderdag 2 september werd het stil in het 
gemeentehuis, te stil … Het overlijden van 
Anny Vande Catsyne sloeg hard in bij iedereen 
die haar gekend heeft. 

Na jaren actief geweest te zijn als schepen 
werd ze in 2013 burgemeester van Maarkedal 
en wat voor één! 

Anny kwam al van jongs af aan in aanraking 
met de politiek. Haar grootvader Georges 
Schamp was 20 jaar lang burgemeester van 
Schorisse. Nadat ze een aantal jaren Maarkedal 
had moeten verlaten voor de beroeps-
activiteiten van haar echtgenoot Fernand, 
kwam Anny in 1996 samen met haar gezin 
terug in Maarkedal wonen. Al van in het begin 
wist Anny het hart van de burgers te 
veroveren. In het jaar 2000 kwam ze voor het 
eerst op en haalde ze meteen een schepensjerp 
binnen. Twaalf jaar lang bleef ze schepen om 
dan uiteindelijk van 2013 tot 2015 met trots de 
burgemeesterssjerp van Maarkedal te dragen. 
Na haar burgemeesterschap nam Anny in 2016 
de rol van OCMW-voorzitter op.

In het gemeentehuis is iedereen het unaniem 
eens met elkaar: Anny was een vrouw met het 
hart op de juiste plaats! Ze was een lieve, 
attente vrouw voor wie een woord een woord 
was. Ze hield telkens met iedereen rekening en 
deed moeite om de persoon, de mens achter 
elk individu te leren kennen. 

Wat zij achter de schermen allemaal verzette, 
was niet altijd even zichtbaar maar was 
misschien wel van grotere betekenis dan wat 
ze voor de schermen deed. Dit bleek nogmaals toen ze zich na haar politieke carrière als vrijwilliger inzette 
voor Maarkedal. Maarkedal zat in haar hart en zij zat in het hart van de Maarkedallers, dat was zeker!

Afscheid nemen hoort bij het leven, dat weten we. Maar afscheid nemen van Anny treft ons hard. Uit naam van 
het lokaal bestuur en al haar medewerkers wensen wij Fernand, de kinderen, kleinkinderen, familie en naasten 
veel sterkte. 

Het ga je goed Anny!
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TERUGBLIK

Het sprookje van de laatste gedachte
In het laatste weekend van juni en het eerste weekend van 
juli vond de culturele wandeling in samenwerking met CC 
De Ververij Ronse en meer dan 100 vrijwilligers uit Ronse 
en Maarkedal plaats. Een prachtige vertoning in de 
Vlaamse Ardennen waarbij werd stilgestaan bij natuur in 
combinatie met cultuur.

Paardenommegang 
De traditie van de paardenommegangen in elke 
Maarkedalse deelgemeente is nog lang niet 
vervlogen. Trots trokken de ruiterverenigingen 
eropuit in Maarke-Kerkem, Etikhove, Nukerke en 
Schorisse.   

Fietskamp ‘Vive le vélo’
De voorlaatste week van augustus werden 
de straten van Maarkedal het parcours van 
onze topwielrenners in spe. Met dank aan 
de vrijwilligers voor het uitstippelen en 
begeleiden van de routes.

Schatten van Vlieg
Ook deze zomer leidde Vlieg gezinnen rond door onze gemeente. Dit jaar streek de zoektocht neer in Maarke-Kerkem. Ondanks de regenachtige zomer wisten veel kinderen de schat te vinden én te ontcijferen!

Speelpleinwerking

Deze zomer beleefden de kinderen op het 

speelplein tal van avonturen. Zo waren ze een 

week cowboys in het Wilde Westen, begaven 

ze zich tussen trollen en elfen en zongen ze in 

een musical. Dit allemaal mede dankzij de 

inzet van onze speelpleinmonitoren! 

Baloise Belgium Tour

Op 9 juni vond de finish van de Baloise Belgium 

Tour voor de eerste keer plaats in Louise-Marie. 

Robbe Ghys won na een prachtig vertoon van 

kracht en uithouding op de Maarkedalse 

hellingen.

11 juliviering

De Vlaamse feestdag werd in Maarkedal gevierd met concertjes 

in cafés en foodtrucks op de dorpspleinen!

Of het nu melk, stoverij of 
leren schoenen zijn, koeien 
zijn onmisbaar voor de 
meesten onder ons. 
Het zicht op een weide 
grazende koeien: 
onmiskenbaar Maarkedal!

Melkvee
Om melk aan te maken dient een koe te kalven, dat 
is niet anders dan bij de mens. Gemiddeld geeft een 
koe 25 liter melk per dag, en dit zo’n 315 dagen per 
jaar. Dat maakt dus rond de 8000 liter per jaar. Een 
rund kan 15 tot 20 jaar worden en vroeger werd er 
een feestje gegeven bij de mijlpaal van 100.000 liter. 
Tegenwoordig krijgt men alleen nog een certificaat 
van het stamboek. Tijden veranderen en niet altijd 
in positieve zin. All-time record staat op een 
Zuidafrikaanse koe met 111,2 liter per dag. 

Voor het Belgisch record staat koe Katrien op het 
hoogste schavot, zij produceerde in 2005 87,4 liter 
per dag. 
Vleeskoeien
Het gemiddeld gewicht varieert sterk tussen de 
rassen. Een Belgisch witblauw varieert van rond de 
750 kg voor een koe tot 1.200 kg voor een stier. 
Gemiddelde dagelijkse groei bij fokstieren bedraagt 
zo’n 1,6 kg per dag. Deze worden dan geslacht rond 
de achttien maand, met een gewicht van ongeveer 
700 kg.

Belgisch witblauw
 ▷ Met 85% het meest voorkomen-

de vleesras in België.
 ▷ Witte koppen met blauw- 

schijnende vlekken, tot volledig 
blauwe vacht.

 ▷ Opvallend ontwikkelde 
spiermassa die zeer veel vlees 
bevatten.

 ▷ Vlees: mals met veel smaak en 
een laag vetpercentage.

Charolais
 ▷ Oudste, grootste vleesras ter 

wereld, oorspronkelijk Frans.
 ▷ Wit tot crèmekleurig, met een 

korte, brede kop.
 ▷ Grof gebouwd en heeft neiging 

om weinig vet aan te maken.
 ▷ Vlees kan concurreren met het 

beste ter wereld, grofvezelig.

Rood ras 
 ▷ Vooral in West-Vlaanderen.
 ▷ Homogene donkerrode vacht.
 ▷ Vlees van uitstekende kwaliteit 

met karaktervolle smaak.

Limousin
 ▷ Afkomstig uit Zuidwest- 

Frankrijk.
 ▷ Roodbruine runderen.
 ▷ Gezond en sterk vleesras,  

edel ras.
 ▷ Door goede spierontwikkeling 

en fijne vezel is het vlees van 
uitstekende kwaliteit.

Oostvlaams witrood 
 ▷ Vooral in Oost-Vlaanderen.
 ▷ Overheersend witte vacht en 

rode kleur op kop en hals.
 ▷ Dubbeldoelkoe: productieve 

melkrunderen en ideale 
vleeskoeien.

OVER KOEIEN
Julius Caesar beschreef de oeros als een kleine olifant. De uitgestorven voorvader van ons huidig rund was 
zo’n 8 keer groter dan een forse stier. Door een lange domesticatie zijn veel, vaak streekgebonden, rassen 
ontstaan. Sommigen gericht op melkproductie, anderen meer op vleesproductie, en sommige dubbeldoel-
rassen worden, zoals de naam het zegt, voor beide doeleinden gebruikt.

Boerenpraatje
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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.

SEPTEMBER

 25  Wielerwedstrijd Nieuwelingen 
Door Wielerclub Sport en Vermaak
Zaterdag 25 september om 15 uur

Dorp Maarke 
roger.verstichelen@skynet.be 

 26  Op zoek naar onze voorouders in de  
 Vlaamse Ardennen 

Door Familiekunde Vlaanderen regio Vlaamse 
Ardennen
Zondag 26 september van 9 tot 11.30 uur

Documentatiecentrum, Nederholbeekstraat 1 
0479 57 01 73

    

 30  Film ‘Adam en Eva’

 01  Donderdag 30 september tot en met zondag 3  
 02  oktober

 03  GC het Marca, Maarkeweg 65 A 
 www.adamenevadefilm.be 

OKTOBER

 01  Fruits de mer-avond 
Door Amberhoeve
Vrijdag 1 oktober om 19 uur

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

 
 07  Bloemschikken met herfstmaterialen

 09  Door Ekokrea

Donderdag 7 oktober van 20 tot 22 uur en 
zaterdag 9 oktober van 14 tot 16 uur

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

 08  Verwenavond in de bibliotheek 
 Vrijdag 8 oktober vanaf 17 uur

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

    

 15  Marca boutique 
 Vrijdag 15 oktober om 20 uur

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

 16  Dag van de Trage Weg 

 17  Zaterdag 16 oktober en zondag 17 oktober  
 van 10 tot 19 uur 

Eetcafé Den Os, Oude Steenweg 10
vrijetijd@maarkedal.be, 055 33 46 52

 16  Vorming mindfulness voor kinderen

 23  Zaterdag 16 oktober van 10.15 tot 11.45 uur voor  
 kinderen van het 1ste t.e.m. het 3de leerjaar

 Zaterdag 23 oktober van 10.15 tot 11.45 uur voor  
 kinderen van het 4de t.e.m. het 6de leerjaar

Zaal Monica boven de bibliotheek, Nederholbeekstraat 1
bibliotheek@maarkedal.be, 055 33 46 47

 18  Vorming voor ouders: leesbevordering  
 voor eerste lezers
 Maandag 18 oktober om 19 uur

Zaal Monica boven de bibliotheek, Nederholbeekstraat 1
bibliotheek@maarkedal.be, 055 33 46 47

NOVEMBER

    

 03  Musicalkamp ‘Halloween’ (3-12 jaar) 
 04   Woensdag 3 november tot en met vrijdag 5  
 05  november, elke dag van 9 tot 16 uur

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

 12  Fruits de mer-avond
 Door Amberhoeve

 Vrijdag 12 november om 19 uur

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

    
 16  Lezing Hajo Beeckman 
 Dinsdag 16 november om 20u

GC het Marca, Maarkeweg 65 A 
www.maarkedal.be/vrije-tijd/het-marca 
bibliotheek@maarkedal.be, 055 33 46 47

    

 20  Jasper Steverlinck – Churches Tour
 Zaterdag 20 november om 20 uur

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

 21  Geluk op grootmoeders wijze

 27  Door Hofke ter Musse

 Zondag 21 november van 10 tot 15 uur en  
 zaterdag 27 november van 17 tot 22 uur

Hofke ter Musse, Mussestraat 
info@hofketermusse.be, 0476 75 69 26

 

 21  Kunstendag voor kinderen
 Zondag 21 november van 15.30 tot 18 uur

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

DECEMBER

    

 09  Comedy Parade – Thomas Smith & Jens  
 Dendoncker 

Donderdag 9 december om 20 uur

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

 11  High tea op de Amberhoeve 
Door Amberhoeve
Zaterdag 11 december om 15 uur

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

 



#maarkedalmoetjebeleven

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

NUTTIGE INFO
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SOCIALE MEDIA

@staycation.belgium

@dhonttom

@tke_sch

@kingmoerbie @loetiephotography @leen.bourdeaudhui

@lieke_shots @gosseyemaxime

@studio_juliette

ADMINISTRATIEF CENTRUM

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

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

Gesloten op 1 oktober, 1, 2, 11 en 15 november. 

BIBLIOTHEEK

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

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

Gesloten op 1 oktober en 2 november. 

OCMW

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

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

Gesloten op 1 oktober, 1, 2, 11 en 15 november. 

RECYCLAGEPARK

Stationsberg 

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

of 055 33 46 40 
 
tot eind september  
 ӽ dinsdag: 16 tot 19 uur
 ӽ woensdag: 12.30 tot 18 uur
 ӽ vrijdag: 12.30 tot 17 uur
 ӽ zaterdag: 9 tot 12 uur en 13 tot 16 uur 

 
vanaf oktober   
 ӽ woensdag: 12.30 tot 17 uur
 ӽ vrijdag: 12.30 tot 17 uur
 ӽ zaterdag: 9 tot 12 uur en 13 tot 16 uur

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

Gesloten op 1 oktober. 

POLITIE

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

 ӽ enkel na afspraak

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

WACHTDIENSTEN

 ӹ APOTHEKERS
0903 99 000,  www.apotheek.be

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

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

Dokter Tony Foret
Nukerkestraat 10, 055 45 78 65
Dokter Rik Lietaer
Pontstraat 39, 055 21 84 68
Dokter Karel Van hooland
Nederholbeekstraat 116, 055 61 61 60
Dokter Armand Wynand
Schorissestraat 33A, 055 45 64 63
Huisartsenpraktijk Robijn
Jaron De Groote en Katrien Vanderstraeten
Rijksweg 3, 055 89 09 96

 ӹ TANDARTSEN
0903 39 969,  www.tandarts.be

Geert Huysman
Nukerkestraat 3A, 055 21 04 18

STRIJKWINKEL

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

 ӽ maandag: 8 tot 11.30 uur
 ӽ dinsdag: 13.30 tot 17 uur
 ӽ woensdag: 15.30 tot 17.30 uur
 ӽ donderdag: 13.30 tot 17 uur

Gesloten op 1 en 11 november. 



Wie herinnert zich…
Op de laatste pagina van dit magazine duiken we telkens in 
het imposante fotoarchief van onze heemkundige kring 
Businarias. We gingen deze keer op zoek naar oude  
schoolfoto’s. Je vindt deze en nog andere foto’s terug op de 
Facebookpagina van de gemeente Maarkedal. Ga snel kijken! 
Herken jij je oude school of klasgenoten?  

Met dank aan www.businarias.be

Klasfoto uit 1956 van het 5de en 6de leerjaar  

in Schorisse met meester Michel De Ronne.

De vrije basisschool in Etikhove.

Gemeenteschool in Nukerke.


