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Vandaag verschijnt onze laatste 
“Gazet van Maarkedal”. Binnen 
enkele maanden zijn er verkiezin-
gen, duiken de partijen in campag-
nemodus en finaal bepalen jullie 
wie er de volgende zes jaar aan het 
roer van onze gemeente staat. Onze 
bestuurders hebben zes jaar lang het 
beste van zichzelf gegeven en willen 
daar graag nog eens zes jaar bij doen. 
Maar vooraleer we het hebben over 
wat we in de toekomst allemaal van 
plan zijn, past het om eens terug te 
kijken op wat we de voorbije jaren 
hebben gedaan én niet gedaan. Een 
interview met de burgemeester Joris 
Nachtergaele, schepen Isabel Van 
Quickelberghe en schepen Frederik 
van Nieuwenhuyze. 

Laat ons beginnen met de burge-
meester. Joris, voor jou was de loka-
le politiek niet helemaal nieuw. Jij 
had al wat ervaring op de teller staan, 
zowel in de lokale als in de nationale 
politiek.
Joris: Inderdaad. Al van in mijn stu-
dententijd ben ik politiek actief. Eerst 
in de studentenvereniging en dan in 
de partijpolitiek, op vrijwillige basis én 
professioneel: eerst als medewerker 
van huidig Minister-president Geert 
Bourgeois (toen nog VU-ID) en daarna 
als lid van het eerste nationale partij-
bureau van N-VA en aldus één van de 
oprichters van de partij in 2001. Toen 
Geert in 2003 na het slechte verkie-
zingsresultaat voor N-VA de enige 

verkozene voor de partij in de Kamer 
van Volksvertegenwoordigers was en 
de partij geen recht meer had op me-
dewerkers, verloor ik mijn job. Ik had 
als medewerker én kandidaat al mijn 
spaargeld, tijd en overtuiging in die 
verkiezing gestoken en het werd een 
koude douche. Toen heb ik gezworen 
niet meer in de politiek te werken. Het 
kan verkeren. Want enkele jaren later 
kon ik het opnieuw niet laten en ging 
aan de slag in het Europees Parlement 
waar ik vier jaar ben gebleven om 
daarna aan de slag te gaan bij een Eu-
ropese beroepsfederatie. Een functie 
die ik in 2015 heb neergelegd om full-
time burgemeester te kunnen zijn. 

Isabel en Frederik, jullie waren nieuw-
komers bij de vorige verkiezingen
Isabel: Ja, men is het mij toch twee 
keer moeten komen vragen. Ik heb mij 
altijd sterk geëngageerd in het lokale 
verenigingsleven maar politiek was 
een ver-van-mijn-bed-show. N-VA was 
in Maarkedal toen ook nog een abso-
lute nieuwkomer maar ik was direct 
gebeten door het enthousiasme van de 
nieuwe ploeg. Dat ik mij nu al zes jaar 
kan inzetten voor de gemeente in de 

domeinen die mij nauw aan het hart 
liggen, zoals cultuur en onderwijs, vind 
ik dan ook een hele eer. 
Frederik: Joris en ik kenden mekaar 
al van in onze kindertijd maar het was 
met de oprichting van het feestcomi-
té “De mannen van Etikhove” dat we 
heel veel met elkaar samenwerkten. 
Joris en man van Etikhove, Koen van 
Oost, waren ondertussen politiek 
actief en van het één kwam het ander. 
Wanneer je als vrijwilliger actief bent 
in het verenigingsleven dan is de stap 
naar de politiek eigenlijk een vrij logi-
sche stap. Mij hebben ze het dus maar 
één keer moeten vragen. 

De N-VA trok in 2012 naar de kiezer 
met de belofte van “Verandering”. 
Hoe hebben jullie in de gemeente 
voor die “Verandering” kunnen zor-
gen? En op welke projecten zijn jullie 
het meeste trots?
Joris: Wij hebben de afgelopen 5 jaar 
een echte kwantumsprong gemaakt in 
de gemeente. Alles werd omgegooid, 
van de communicatieve positionering 
van onze gemeente, over de perso-
neelsorganisatie, interne organisatie 
en werkprocessen tot het uitwerken 
van een ambitieuze investeringsporte-
feuille waar we ver boven ons soorte-
lijk gewicht boksen: denken we maar 
aan het MARCA, de plannen met de 
Maalzaak, het mooie woonproject in 
Puttene, de aanleg van het Hollebeek-
pad, het natuurspeelplein en de aanleg 
van de geplande fietspaden. 

Als voorzitter van N-VA Maar-
kedal mag ik u met trots een 
zesde Gazet over onze thuisge-
meente aanbieden.
Thuis in Maarkedal, zo voelen 
we ons allen hier. Maarkedal is 
een mooie en aangename plek 
om te wonen. Het is onze thuis, 
waar we met vele vrienden en familie samenkomen: 
we werken hier, we zijn hier actief in een vereniging, 
we winkelen hier en genieten hier van onze vrije tijd. … 

Thuis is eigenlijk... 
...waar het klokje tikt zoals het nergens tikt;  
...waar het hart is;  
...waar mijn Romy staat. 
Kortom, niet waar je woont, maar waar ze je begrijpen 
Hier delen wij lief en leed met elkaar.  
Dàt Maarkedal is onze thuis!

Of zoals onze ere-burgemeester Peter Thienpont on-
langs in De Standaard liet optekenen: “Wij voelen ons 
verbonden met den buiten, de stilte, de mensen van 
hier, de wijze van leven, de mentaliteit, het dialect.”
N-VA Maarkedal wil dan ook deze veilige en war-
me thuishaven verder uitbouwen met onze burge-
meester Joris en alle andere N-VA-mandatarissen! 

EEN EIGEN THUIS VOOR ONZE PARTIJ
2018 is een ongelooflijk belangrijk jaar voor onze par-
tij. Op 14 oktober 2018 zijn er verkiezingen. Zeggen 
dat we die graag zouden winnen, zou een understa-
tement zijn. Om onze ambities kracht bij te zetten, 
openden we op 25 maart 2018 ons gloednieuw par-
tijsecretariaat op het dorpsplein van Etikhove. Het 
is een plaats waar we elkaar de komende maanden 
vaak gaan treffen en waar we in overleg zullen gaan 
met de Maarkedallers.
Verder wens ik u uit te nodigen op twee activiteiten 
die binnenkort plaats vinden:
1. Breng onze nieuwe thuis een bezoekje op de 

gemeentelijke 11 juli avondmarkt op het Etikhove-
plein.  

2. Kom naar het Bal van en bij de Burgemeester thuis 
op zaterdag 18 augustus 2018.

Steve De Boever,  
voorzitter N-VA Maarkedal
Volg het werk van N-VA Maarkedal op de voet 
www.n-va.be/maarkedal 

Beste Maarkedaller

“Ik was direct gebeten door  
het enthousiasme van de  

nieuwe ploeg” 
Isabel Van Quickelberghe

Burgemeester en schepenen kijken terug op de voorbije legislatuur.
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“Het Hollebeekpad toont onze  
gemeente op een heel andere manier 
en laat ook proeven van wat er in de 
toekomst nog allemaal mogelijk is.”  

Frederik Van Nieuwenhuyze

 “De kracht van de individuele klager 
bij investeringsprojecten is mijn  

inziens veel te groot. Eén malconten-
te man kan een mooi gemeenschaps-
project of broodnodig infrastructuur-

project jaren vertragen.”  
Frederik Van Nieuwenhuyze

Opening van het Hollebeekpad, onder een stralende zon en grote belangstelling

Isabel: Als ik één project mag kiezen waar ik 
echt trots op ben, dan is het wel het MARCA, 
de uitbouw van een prachtig cultuurhuis 
in de oude kerk van Maarke. Het was geen 
evident verhaal maar ik vind dat we dat echt 
goed hebben aangepakt. Naast het materiële 

vind ik als schepen van cultuur het immate-
riële minstens even belangrijk. De zorg voor 
ons erfgoed, het bij elkaar brengen van men-
sen. Hoe klein ook, sommige projecten zijn 
van onschatbare waarde om de cohesie in 
onze gemeente te behouden en te versterken. 
De aandacht voor de driekoningenfeesten 
vanuit het gemeentebestuur met de organi-
satie van een kinderfuif, de 11-juli markt die 
we vorig jaar voor het eerst organiseerden, 
de feestcheques voor buurtfeesten, het de-
sign-project Z-plus dat binnenkort plaats-
vindt.

Frederik: Ik moet er nu ook eentje uitkie-
zen zeker? Dat is moeilijk als schepen van 
openbare werken aangezien we op heel wat 
plaatsen heel wat werk hebben verzet. Maar 
doe dan toch maar het Hollebeekpad omdat 
ik daar persoonlijk toch ook heel wat energie 
in heb gestoken. Het toont onze gemeente op 
een heel andere manier en laat ook proeven 
van wat in de toekomst nog allemaal moge-
lijk is. Daarnaast ook uiteraard het veran-
deren van het aanzicht van de gemeente en 
ons landschap. Straten en landwegels krijgen 
bomenrijen, het straatmeubilair wordt vol-
ledig vernieuwd en gemoderniseerd en heel 
wat lelijke hoeken werden of zullen worden 
heringericht. En uiteraard mag de aanleg van 
de fietspaden langs de gewestwegen niet in 
dit rijtje ontbreken. 

Joris: En misschien vergeten we wel het 
belangrijkste maar minst zichtbare hier te 
vermelden.  Ondanks die zware investe-
ringen hebben we onze financiën immers 
kerngezond kunnen houden. We hebben van 
onze voorgangers een gezonde gemeente 
gekregen en we laten ze zo weer achter zodat 
in de volgende legislatuur verder geïnves-
teerd kan worden. Zo hebben we momenteel 
één van de laagste schuldgraden in het land, 
financieren we de meeste van onze projecten 
met eigen geld en draaien we een positief 

resultaat van meer dan 1 miljoen euro per 
jaar.  Wij gaan met een hoop realisaties en 
dus vertrouwen de verkiezingen tegemoet. 
De slogan “De verandering werkt“ is ons dan 
ook helemaal op het lijf geschreven.

Na 6 jaar bestuur hebben jullie ongetwij-
feld heel wat bijgeleerd. Maar zijn er ook 
heel wat frustraties bijgekomen?
Joris: Ik denk dat we allemaal dezelfde frus-
tratie delen. Het gaat allemaal zo verdomd 
traag. Daar schrik je in het begin wel van. 
Als ik een beslissing neem dan is ze in mijn 
hoofd al half uitgevoerd. Maar in de praktijk 
ligt tussen het nemen van een beslissing en 
de uitvoering ervan een zee van tijd. Ik vind 
dat we daar als overheid enorm in gebreke 
blijven. Als het vertrouwen in de overheid en 
de politiek laag is dan is dit zeker één van de 
terechte oorzaken. 

Frederik: Het duurt vaak zelfs vele jaren 
vooraleer je een idee krijgt omgezet in resul-
taat op het terrein. Zeker in projecten waar 
verschillende overheden en intercommuna-
les dienen samen te werken.  En dat is soms 

frustrerend. De kracht van de individuele 
klager bij investeringsprojecten is mijn in-
ziens veel te groot. Eén malcontente man kan 
een mooi gemeenschapsproject of brood-
nodig infrastructuurproject jaren vertragen. 
Ik hoef de Maalzaak en de heraanleg van de 
N457 niet als voorbeelden te noemen zeker?  

Joris: Of het voetbaldossier. Al meer dan 
20 jaar wordt gezocht naar een oplossing 
voor een degelijke nieuwe infrastructuur en 
steeds komen nieuwe wetgevende hordes. 
Mochten we daar volledig autonoom kunnen 
in beslissen, het zou snel geklonken zijn. 
Maar ik ben niet helemaal negatief. We gaan 
eruit geraken. Daar ben ik van overtuigd. 

Bestaat er zoiets als een N-VA gemeente?
Joris: Dat is een moeilijke. Ik denk dat op 
lokaal vlak heel veel afhangt van uw lokale 
ploeg. Maar een N-VA gemeente is zeker een 
gemeente die bestuurd wordt op basis van 
gezond verstand in functie van het algemeen 
belang. Los van zuilgebonden belangengroe-
pen en andere democratie-verstorende be-

langen en netwerken. Verantwoordelijkheid 
nemen en geven: daar draait het om. En ik 
meen ook graag dat een N-VA gemeente een 
warme gemeente is waar het “samen leven” 
nog wordt gekoesterd en gestimuleerd. Niks 
waardevoller dan het kostbare maatschappe-
lijke weefsel in de strijd tegen individualise-
ring en maatschappelijke onverschilligheid.

Isabel: In een klein dorp als Maarkedal 
is gemeenschapsvorming een belangrijk 
thema. Voor ons als N-VA is dat dan ook de 
kern van ons beleid. Bij elke beslissing die 
we nemen, trachten we het gemeenschaps-
vormende mee te nemen. Zo proberen we 
als gemeente heel erg actief lokale tradities 
te ondersteunen, zetten we sterk in op een 
uitgebreid cultureel aanbod en proberen we 
via de organisatie van tal van evenementen 
een dorpsgevoel te creëren.

“Politiek is een hondenstiel”, horen we 
vaak. Maar geldt dat ook voor lokale 
politiek? Jullie staan veel dichter bij de 
mensen, toch?
Joris: Dat dichtbij staan, is tegelijk heel erg 
mooi, maar kan soms ook verstikkend zijn. 
Je bent voor veel mensen het eerste aan-
spreekpunt voor zowat alles wat er in de poli-
tiek of zelfs in hun persoonlijk leven gebeurt. 
Je ziet veel, je hoort veel en je weet veel. En 
ja, je moet ook soms een dik vel hebben. 
Je kan nooit voor iedereen goed doen en 
beslissingen nemen, betekent keuzes maken. 
En bij het maken van een keuze zijn er per 
definitie verliezers. Maar je leert daar al snel 
mee omgaan.

Maarkedal is de laatste jaren wel gespaard 
gebleven van de negatieve kleine kantjes 
van de politiek. Er lijken weinig politieke 
spanningen te zijn. Of is dat maar schijn? 
Joris: Als de financiële situatie goed zit en 
er worden realisaties geboekt, dan is dat 
natuurlijk al gemakkelijker dan anders. 
Maar het samen houden van de ploeg is een 
constante opdracht. Verschillende partijen 
hebben verschillende visies en een ande-
re achterban. En iedereen moet altijd mee 
zijn met het verhaal. Er wordt dus ook veel 
tijd gestopt in informeel overleg achter de 
schermen. Uiteraard wordt er al wel eens 
gediscussieerd of botsen de ego’s, maar 
daarna moeten de rangen gesloten worden. 
Dat is de enige manier om resultaten te boe-
ken. En daar zijn we de voorbije zes jaar heel 
goed in geslaagd. En misschien is dat wel de 
grootste verdienste van de huidige ploeg én 
partijen. 

“Naast het materiële vind ik als  
schepen van cultuur het immateriële 
minstens even belangrijk. De zorg 
voor ons erfgoed, het bij elkaar  

brengen van mensen.” 
Isabel Van Quickelberghe

“We hebben de afgelopen 5 jaar een 
echte kwantumsprong gemaakt.  

Alles werd omgegooid.” 
Joris Nachtergaele

“Niks waardevoller dan het kostbare 
maatschappelijke weefsel in de  
strijd tegen individualisering en  

maatschappelijke onverschilligheid.” 
Joris Nachtergaele

“We hebben één van de laagste 
schuldgraden van het land,  

we financieren het meeste van onze  
projecten met eigen geld en draaien 
een positief resultaat van meer dan  

1 miljoen euro per jaar.” 
Joris Nachtergaele

“Het samen houden van de ploeg is 
een constante opdracht. En daar zijn 
we de voorbije zes jaar heel goed in 
geslaagd. En misschien is dat wel de 
verdienste van de huidige ploeg én 

partijen.” 
Joris Nachtergaele
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Maarkedal haalt hoogste 
score van de regio

Z+ brengt vijf rust- en picknickplekken naar Maarkedal

Nieuw gemeentelijk 
magazine Publiek 

Een nieuwe naam voor een nieuw blad in 
een nieuw format. “Publiek”, wat uiteraard 
staat voor jou, de lezer, maar ook voor de 
gemeente als in “publieke overheid”. In dit 
magazine informeert het gemeentebestuur 
alle inwoners over wat er in Maarkedal 
te gebeuren staat. Vanaf nu ietsje anders: 
ietsje frisser, ietsje persoonlijker en dus 
hopelijk ook ietsje aantrekkelijker.
“We hebben de laatste jaren sterk ingezet 
op de vernieuwing van onze commu-
nicatie in de meest brede zin van het 
woord. De vernieuwing van onze nieuws-
brief past in deze hervorming,” 
aldus burgemeester Joris Nachtergaele.
Vijf jaar terug werd de beweging inge-
zet met de lancering van ons nieuw logo 
(de ‘M’) en de slogan ‘Maarkedal moet je 
beleven’. De lancering van onze nieuwe 
website later dit jaar is het sluitstuk van 
deze hervorming.

Erfgoedwandeling
Hugo Claus

Op 19 maart 2018 was het exact 10 jaar 
geleden dat Hugo Claus, één van Vlaande-
rens meest bekende schrijvers, overleed. 
Claus verbleef van 1964-1970 in Nukerke, 
op de 18de-eeuwse hoeve op Ten Hole nr. 
3, samen met zijn vrouw en zoon.
10 jaar na zijn dood openden we de wan-
deling Hugo Claus onder leiding van de 
Gidsen Vlaamse Ardennen. Zij toonden 
ons de plekjes die een link hebben met het 
verblijf van de familie Claus in Nukerke en 
vergastten ons tegelijk op een paar sappige 
verhalen.

Een tapijt van bakstenen op de trage weg aan de Donderij De houten trap aan de Bossenaremolen

Maar liefst 86 procent van de Maarkedallers is tevreden over de 
gemeente en zegt er zelfs fier op te zijn. Dat is het resultaat van 
de grote bevraging georganiseerd door de Vlaamse overheid. 
Daarmee scoren we het hoogste cijfer in de regio en leiden we 
zelfs in de nationale statistieken. Met dank aan de positieve 
Maarkedaller !

Dienstverlening en vertrouwen
Ook de gemeentelijke dienstverlening scoort goed. Maar liefst 88 
procent is tevreden (Vlaams gemiddelde 77%).
Ook op vlak van betrokkenheid van de bewoners bij veranderin-
gen in de gemeente scoort Maarkedal bij de beste gemeentes  
(56 % versus 47% Vlaams gemiddelde) en 61 % vindt dat de ge-
meente goed omspringt met vragen van inwoners (Vlaams gemid-
delde 46 %).
De Maarkedaller vertrouwt het gemeentebestuur dan ook meer  
(48% veel, 40 % neutraal, 12 % weinig) dan de Vlaamse ( 21 % veel, 
47 % neutraal, 32 % weinig) en de federale overheid ( 16% veel, 45 % 
neutraal, 39% weinig).

Veiligheid, fietspaden en zwerfvuil
0% van de Maarkedallers voelt zich vaak of altijd onveilig in hun 
buurt. Zwerfvuil en het gebrek aan fietspaden blijkt dan wel terecht 

op de heupen te werken. Meer dan in andere gemeentes worden 
we geconfronteerd met zwerfvuil en sluikstort. 

Voor ons zijn deze cijfers alvast een opsteker en een aanmoedi-
ging om op de ingeslagen weg verder te gaan. 

Alle info en cijfers kan men raadplegen via onderstaande link: 
https://gemeentemonitor.vlaanderen.be/sites/default/files/ge-
meenterapport/rapport_maarkedal.pdf

Z+, een wedstrijd voor vormgevers gelinkt 
aan het bijzondere landschap in onze ge-
meente, begint stilaan vorm te krijgen. Op 
een 5-tal plaatsen in ons prachtige land-
schap worden zitobjecten geplaatst die een 
unieke zitplaats moeten bieden aan wan-
delaars en fietsers en die hen een extraatje 
biedt tijdens de stop onderweg.  
De voorbije maanden werden de winnende 
vormgevers in contact gebracht met plaat-
selijke ambachtslui die instonden voor de 
realisatie van de ontwerpen.
Dit voorjaar werd het eerste object reeds 
afgewerkt. Langs een trage weg aan de 

Donderij werd een mooi bakstenen tapijt 
geïntegreerd in het landschap.

Ook aan de Bossenaremolen kan men 
vanaf nu even uitrusten en vanop een hou-
ten trap genieten van het landschap. Een 
eenvoudig maar heel krachtig ontwerp dat 
nog versterkt wordt door het contrast met 
de molen.

Verder zullen er nog extra zitobjecten 
geplaatst worden aan de onlangs gerestau-
reerde kapel aan het Leideveld, het bosje in 
de Kerkemstraat en de Boskantdreef.

De zitobjecten zullen met elkaar verbonden 
worden met twee nieuwe wandellussen 
van in totaal 12 kilometer.

“Met dit project creëren we een uniek con-
cept met een blijvend resultaat. Elk Z+ ob-
ject heeft namelijk zijn eigen plus, een klein 
extraatje dat van een rustmoment een 
bijzondere ervaring maakt.” aldus schepen 
van cultuur, Isabel Van Quickelberghe.

Het resultaat krijgt u te zien op 10 juni 2018. 
Verdere info volgt nog via de gemeentelijke 
kanalen.

Vanuit het hoofdbestuur van Kind en 
Gezin werd gevraagd aan onze 
regioverpleegkundige, Marijke 
Botteldoorn, en dr. Moens, om een 
bijzonder aandachtspunt te kiezen 
voor het consultatiebureau.

Zij stelden voor om de opsporing van 
“post partum depressie” te selecteren 
als indicator, wetende dat 10 à 13% 
van de vrouwen een depressie zouden 
hebben na de bevalling. Depressie is 
de meest voorkomende complicatie 
na een bevalling, vandaar dat de arts 
en de regioverpleegkundige hier extra 

aandacht aan schenken.
Op voorstel van schepen van Kind en 
Gezin, Isabel Van Quickelberghe, be-
sliste het gemeentebestuur om de indi-
cator “post partum depressie” effectief 
goed te keuren en voortaan babyrom-
pertjes met een specifieke boodschap 
te laten bedrukken en te schenken aan 
de ouders. Op het rompertje staat de 
tekst “Ik hou van mama, ze hoeft niet 
perfect te zijn” De boodschap verwijst 
vooral naar het feit dat veel mama’s 
denken dat ze alles alleen moeten 
bolwerken. Dat is niet zo. Hun omge-
ving kan hen steunen door te helpen 

in het huishouden en bij de zorg voor 
het kind. De partner is de eerste die 
kan bijspringen, maar niet de enige. 
Ook vrienden, grootouders, buren,... 
vormen een belangrijk ondersteunend 
netwerk voor de mama. Hun steun 
verkleint de kans op een postnatale 
depressie. Ouders die met hun baby 
van vier weken op consultatie komen, 
zullen zo’n rompertje ontvangen. 

Begin dit jaar werd het eerste rom-
pertje overhandigd aan een mama en 
haar baby in het consultatiebureau in 
Maarkedal. 

Babyrompertje moet depressie bespreekbaar maken
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1. Eerste kasseien voor “Berg ten Houte” 
De heraanleg van de Tenhouttestraat is in volle uitvoering. 
De eerste Kasseien zijn ondertussen al geplaatst, na deze 
heraanleg zal Maarkedal er dus een mooie kasseihelling bij 
hebben.  “We hebben bewust voor kasseien gekozen”, zegt 
schepen van Openbare Werken Frederik Van Nieuwenhuy-
ze. “Er zijn daar regelmatig grondverschuivingen en mocht 
dit in de toekomst weer gebeuren, ondanks de preventieve 
maatregelen die daarvoor genomen worden, kunnen we de 
straat makkelijker herstellen als deze in kleine materialen is 
aangelegd.” 
De Berg ten Houte is een van de oudste wegen in de streek en 
zorgde al in de Romeinse tijd voor een verbinding tussen het 
Waalse hinterland en het Scheldebekken. En deze word in 
ere hersteld, besluit schepen Van Nieuwenhuyze. 

2. Heraanleg N457 eindelijk van start
De heraanleg van de gewestweg N457 die van aan de N60 tot 

in Schorisse loopt, is na jaren van voorbereiding en proce-
dures eindelijk van start gegaan. Momenteel worden allerlei 
nutsleidingen vervangen en verplaatst zodat deze niet onder 
het nieuwe wegdek komen te liggen. Vanaf eind mei wordt 
een koker van de Mariaborrebeek vervangen, waarna de ei-
genlijke riolerings- en wegeniswerken zullen volgen. Hieron-
der vind je een visualisatie van hoe de weg er na de heraan-
leg zal uitzien. Wie meer info wil, kan deze vinden op www.
Maarkedal.be/n457

3. Heraanleg sites glasbollen
Tijdens de werken aan het Hollebeekpad werd ook de site 
van de glasbol in Puttene heraangelegd, waarbij ook gezorgd 
werd voor een verkeersveiligere situatie: de wagens kunnen 
inrijden langs de Onderbossenaar en doorrijden over de 
parking van RVT Ter Gauwen. Na de zomer zal ook de 
omgeving van de glasbol in Nukerke opgefrist worden. 

4. Bijkomend groen voor woonwijk Nukerke
In de Oude Heerweg zijn onlangs een tiental grote bloembak-
ken geplaatst. Deze hebben een verkeersvertragende functie 
en zullen daarnaast ook zorgen voor vergroening van de 
hoofdas door de woonwijk in Nukerke. 
In de bakken komen boompjes die in het voorjaar mooie 
bloesems dragen en in het najaar zorgen voor prachtige kleu-
ren. Onder de boompjes komen winterharde geraniums die 
de hele zomer bloeien. 

5. Snelheid Bosgat aangepakt
De woonkorrel Bosgat had af te rekenen met hardvliegers. 
Proefopstellingen met asverschuivingen haalden niet het 
gewenste resultaat. Het gemeentebestuur nam daarom de 
beslissing om de bovenste asverschuiving te vervangen door 
een verkeersplateau. Hierdoor wordt de maximum snelheid 
van 50 km/u afgedwongen en verhoogt de verkeersveilig-
heid.

In de vorige Gazet van Maarkedal 
hadden we het al over de heraan-
leg van de Kolpaartstraat. Hier-
naast zie je hoe deze straat en de 
schoolomgeving er in de toekomst 
zal uitzien.
In de plannen werd de feed-
back van de informatie- en 
inspraakavond met de buurt en 
school, verwerkt. De klemtoon ligt 
bij dit project op het creëren van 
een veilige schoolomgeving en een 
groenere buurt.
Ook de andere schoolbuurt, in 
de Essestraat, wordt in afwach-
ting van een grondige heraanleg, 
veiliger gemaakt. Hiervoor wordt 
een verlichtingspaal verplaatst, het 
wegdek aangepast, en veiligheids-
beugels geplaatst als bescherming 
tussen voetpad en straat.

Veiliger verkeer aan twee scholen Schorisse

Maarkedal timmert aan de weg!
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Marca feestelijk geopend 

Na ingrijpende renovatiewerken werd het 
gemeenschapscentrum ‘Het Marca’ begin 
dit jaar officieel geopend. Samengevat zijn 
er volgende werken gebeurd:
- bouw van een vast podium
- artiestenloge in de voormalige sacristie
- bar in het torengedeelte 
- vloerverwarming en sanitair
- locatie voor bediening technieken
- vloeropbouw
Donaat Deriemaeker praatte de openings-
avond vol muziek, zang en toneel aan el-
kaar, maar achteraf was er uiteraard nog tijd 
om de nieuwe bar gezellig in te huldigen. 



In januari 2018 startte de tweede editie 
van de Techniekacademie te Maarkedal. 
Op woensdag 2 mei 2018 vond de laatste 
sessie plaats. Aansluitend was er op het 
gemeentehuis de diploma-uitreiking 
waarop ook de ouders waren uitgenodigd. 
“Wegens het grote succes hebben wij 
dit jaar zelfs 2 groepen van telkens 20 
leerlingen kunnen inrichten. We kunnen 
dus opnieuw spreken van een succesvol-
le editie.” aldus schepen van onderwijs, 
Isabel Van Quickelberghe. 

De Techniekacademie Maarkedal is 
een initiatief van de Hogeschool Vives 
Kortrijk in samenwerking met onze 
gemeente. Kinderen van 10 tot 12 jaar 
worden ondergedompeld in de wereld 
van techniek en technologie. In hun vrije 
tijd werden leerlingen uit het vijfde of 
zesde leerjaar in Maarkedal uitgedaagd 
om met techniek problemen op te lossen. 
Professionele techniekmentoren stonden 
in voor de begeleiding. 

De leerlingen leerden omgaan met tech-
nologisch gereedschap en nieuwe materi-
alen en maakten een aantal constructies 
zoals een voederhuisje, een mysterie box, 

een nachtklokje, lampjes schakelen en 
een robotje doen rijden.
Tijdens één van de sessies brachten ze 

ook een bedrijfsbezoek aan Drukkerij De 
Riemaecker in Nukerke en schrijnwerke-
rij Dirk Gelaude in Schorisse. 
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Het Hollebeekpad nog niet verkend? 
Het is beslist de moeite waard!

Natuurspeelplein 
krijgt schommel

In Puttene zijn vorig jaar de werken gestart 
voor de bouw van vijftien koopwoningen, 
waardoor het oude speelplein daar ver-
dween. Het natuurspeelplein is een mooi 
alternatief, maar voor de jongsten ontbrak 
nog een schommel. Deze werd intussen 
geplaatst en afgewerkt zodat nu ook de 
allerkleinsten hun hartje kunnen ophalen 
in speelnatuur Puttene.
• Wist je dat de toestellen van het oude 

speelplein een nieuwe thuis gekregen 
hebben in de bloemenwijk in Nukerke?

• Wist je ook dat deze zomer het speel-
plein achter de pastorij in Maarke 
verhuist naar de speelweide van de ge-
meenteschool, dat buiten de schooluren 
vrij toegankelijk zal zijn voor iedereen? 
De weide achter de pastorij zal ingericht 
worden als bijkomende parking voor het 
Marca.

Cultuurcontentement 
In het najaar 2017 namen wij met onze 
gemeente deel aan de Vlaamse bur-
gerbevraging “Cultuurcontentement”, 
waarbij we actief op zoek gingen naar de 
mening van onze inwoners. En niet zonder 
succes, zo blijkt nu uit de resultaten.
Welgeteld 157 deelnemers uit onze ge-
meente deden mee. Een bijzondere pres-
tatie! Want zo waren er maar 10 andere 
gemeenten in heel Vlaanderen.
Op dinsdag 13 maart 2018 ontving sche-
pen van cultuur, Isabel Van Quickelberghe, 
in het Vlaams Parlement felicitaties en een 
erelint van Vlaams minister van Cultuur, 
Media en Brussel, Sven Gatz, omdat Maar-
kedal “zilver” behaalde als meest partici-
perende gemeente aan de bevraging.
Daarbij kreeg Maarkedal ook een geperso-
naliseerd cijferrapport, dat een uniek in-
zicht geeft in de mening van haar inwoners 
op het cultuurbeleid. Via deze link kan het 
rapport geraadpleegd worden:
https://www.cultuurcontentement.be/
wp-content/uploads/2018/rapporten/
CultuurContentement-MAARKEDAL.pdf

Samen studeren 
Studenten studeren tijdens de examenperiode 
graag samen in een openbare ruimte, weg van 
de vele verleidingen die het internet, GSM of 
sociale netwerken zoals facebook hen bieden.
Daarom stelde OCMW-raadslid Krist Vankeirs-
bilck voor om hogeschoolstudenten de kans te 
geven om tijdens de kerstvakantie te studeren 
in een stille ruimte. Schepen van onderwijs, 
Isabel Van Quickelberghe, trok met dit voor-
stel naar het schepencollege dat zich unaniem 
akkoord verklaarde. Studenten die hiervan 
gebruik wilden maken, konden in de kerst-
vakantie terecht in het gemeentehuis, meer 
bepaald in het zaaltje boven de bibliotheek op 
de tweede verdieping.  

Leerlingen techniekacademie trots

Nieuw wandel- en fietspad van 2 km lang
Onder een stralende zon en ruime belangstelling werd op 
21 april 2018 het Hollebeekpad officieel ingewandeld. Dit 
pad langs de Hollebeek laat wandelaars en joggers, fietsers 
en ruiters 2 km lang genieten van de natuur en het zicht op 
de Bossenaarheuvel. Met de creatie van dit fiets- en wandel-
pad wordt een teloorgegane en zo goed als verdwenen oude 
doorsteek, “Sentier 81”, weer opengesteld voor wandelaars 
en fietsers. 

“Ik herinner mij dit pad uit mijn jeugd. Toen gingen we langs 
de beek te voet naar het voetbalplein.” vertelt schepen van 
mobiliteit, openbare werken en fietspaden Frederik Van Nieu-
wenhuyze. “Het was voor mij dan ook een plezier om dit pad 
te mogen ontwerpen en uitwerken. Dit project heeft bijna een 
hele legislatuur geduurd, maar ik heb er met zeer veel plezier 
mijn tijd en energie in gestoken en ik ben trots op het resul-
taat.” 

Alternatief voor drukke Nederholbeekstraat
Er werd gekozen om dit pad bij heraanleg als fietsverbinding te 
ontwikkelen, dit als verkeersveilig alternatief voor de drukke 
Nederholbeekstraat. Om het pad te kunnen aanleggen, werd 
een brede strook grond aangekocht. Tussen het pad en de 
beek werd een groene zone gecreëerd. In samenwerking met 
enkele Maarkedalse scholen en het Regionaal Landschap 
Vlaamse Ardennen werden zo’n 1600 bomen en struiken 
geplant. 
Gesitueerd naast de beek, ligt het pad gedeeltelijk in een 
gecontroleerd overstromingsgebied. Om die reden werd het 
pad in beton aangelegd, zodat slib ruimen na een mogelijke 
overstroming gemakkelijker kan gebeuren. Langs een deel van 
het tracé werd ook een riolering voorzien die een toekomstig 
rioleringsproject langs de Donderij moet aansluiten op de 
collector van Aquafin. Met de hernieuwing van het pad werden 
ook drie nieuwe bruggen gebouwd en één brug gerenoveerd. 

Ook cultuur kreeg zijn plaatsje langs het pad 
Langs het pad werd een rustplek aangelegd met een gedicht 
dat Jeroen Theunissen speciaal voor deze plaats schreef. Dit 
kadert in een project van de bibliotheek. “Er werd aan dichter 
en schrijver Jeroen Theunissen, die tot voor kort in Maarkedal 
woonde, gevraagd om voor meerdere locaties in onze gemeen-
te een gedicht te schrijven.” aldus schepen van cultuur, Isabel 
Van Quickelberghe.
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Voortaan volgen alle nieuwkomers in Maarkedal verplicht 
een inburgeringstraject wanneer zij OCMW-leefloon wen-
sen te ontvangen.  Dat heeft de OCMW-raad van Maar-
kedal beslist op initiatief van OCMW-raadslid, Steve De 
Boever.
 
Inburgeringsvoorwaarde 
Op voorstel van Steve De Boever krijgen nieuwkomers die 
OCMW-leefloon ontvangen in Maarkedal, in hun OCMW-be-
geleidingscontract een inburgeringsvoorwaarde opgelegd.

Dit houdt in dat zij verplicht een inburgeringscursus moeten 
volgen met o.a.  Nederlandse taallessen en een cursus maat-
schappelijke oriëntatie waarin de nieuwkomer geïnformeerd 
wordt over leven en werken in Vlaanderen en welke waarden 
en normen centraal staan in onze Vlaamse samenleving. 
 
Als de persoon zijn verplichtingen in het kader van zijn 
OCMW-begeleidingscontract niet nakomt, kan de uitbetaling 
van het leefloon gedeeltelijk geschorst worden.

Ongelijkheid wegwerken 
Via deze werkwijze werken we ook de ongelijkheid weg 
tussen een werkende nieuwkomer en een nieuwkomer die 
leefloon ontvangt.

Tot nu toe riskeerde enkel de werkende nieuwkomer een 
boete van de Vlaamse Overheid wanneer hij de inburge-
ringscursus niet correct volgde, de nieuwkomer met leefloon 
kreeg echter geen boete. Door de mogelijke gedeeltelijke 
schorsing van het leefloon wordt ook de nieuwkomer met 
leefloon daadwerkelijk aangezet tot het volgen van de inbur-
geringscursus.  

Wij zijn immers van mening dat zij die in begeleiding van het 
OCMW zijn, behorend tot de doelgroep van inburgering, niet 
door de mazen van het net mogen ontsnappen.
 
Eerste stap 
“Door het volgen van de cursus leren nieuwkomers onze 
samenleving kennen en ontwikkelen ze bijkomende vaar-
digheden.” verduidelijkt Steve De Boever. “Bovendien biedt 
het hen een eerste opstap om hun maatschappelijke rol als 
burger, ouder, werknemer, ondernemer, ... volop te kunnen 
opnemen.“ 

Verplichte inburgeringscursus voor nieuw-
komers bij OCMW-begeleiding Maarkedal

Voor de vijfde keer op rij werd de kinderfuif een succes!

Op voorstel van OCMW-raadslid Steve De 
Boever heeft het OCMW van Maarkedal zich 
geregistreerd bij het nieuwe meldpunt voor 
sociale fraude van de Federale Overheid. 
“Bij het OCMW van Maarkedal hechten we 
immers heel veel belang aan de strijd tegen 
sociale fraude. Fraude mag nooit lonen.” be-
klemtoont Steve De Boever. 

Meldpunt voor eerlijke concurrentie
Burgers en bedrijven kunnen al sinds 2015 
vermoedens van sociale fraude aangeven bij 
het ‘Meldpunt voor Eerlijke Concurrentie’. 
Nu de federale regering het meldpunt ook 
voor OCMW’s openstelt, is het meer dan 

logisch dat het OCMW van Maarkedal mee 
op de kar springt. 
Via dit meldpunt kunnen de OCMW’s dus 
aangifte doen van allerlei sociale fraude zoals 
domiciliefraude, zwartwerk en uitkerings-
fraude, niet alleen met leeflonen, maar ook 
met andere uitkeringen. 

Daarnaast kan het ook gaan om een bedrijf 
die de loon- en arbeidsvoorwaarden schendt 
waardoor sommige OCMW-cliënten worden 
uitgebuit, een sociale woning die niet door de 
huurder wordt bewoond, een abnormale lage 
prijsofferte bij aanbesteding, een gezinssa-
menstelling die niet correct is, enzovoort. 

Als OCMW moeten we dit melden, om te 
helpen verdere misbruiken tegen te gaan.

Steeds beslissing Vast Bureau
“De melding moet altijd het gevolg zijn van 
een beslissing van het Vast Bureau van het 
OCMW.” vervolgt Steve De Boever. “Een 
medewerker kan dus nooit op eigen houtje 
een mogelijk geval van fraude melden. De be-
voegdheid van het Vast Bureau om te beslis-
sen over een melding van mogelijke fraude, 
is ook belangrijk voor de vertrouwensrelatie 
van de sociale assistenten met hun cliënten. 
Die moet ongeschonden blijven zodat de cli-
enten altijd het gevoel blijven hebben dat ze 

met hun vragen bij hun sociale assistent van 
het OCMW terechtkunnen.”

Fraude mag nooit lonen
”Fraude mag nooit lonen.” zegt raadslid Ste-
ve De Boever. “Tot nu toe bleef dit immers 
beperkt tot het afnemen van het leefloon 
van iemand die betrapt wordt op zwart-
werk. Maar dat zwartwerk zelf, daar zijn we 
niet voor bevoegd, en dat is frustrerend. Elk 
bijkomend kanaal om sociale fraude aan te 
pakken, is welkom.” 
“Het is belangrijk om te zorgen dat steun 
terechtkomt bij wie het echt nodig heeft.” 
besluit Steve De Boever.

OCMW Maarkedal signaleert zelf sociale fraude

We kunnen opnieuw terugblikken op een 
zeer geslaagde Driekoningenweek in ons 
levendige Maarkedal! Wij geven u graag 
een overzicht van het verloop in de ver-
schillende deelgemeenten:

5 januari
Maarke-Kerkem, startplaats “‘t Hof Wijme-
nier”: 146 bommels, 29 open huizen
6 januari
Nukerke, startplaats “‘t Stoofke” :  
70 bommels, 10 open huizen
8 januari
Etikhove, startplaats “De Zwarten Engel” : 
190 bommels, 20 open huizen
12 januari
Schorisse, startplaats “‘t Vijfde Wiel”: 215 
bommels, 21 open huizen

Ook de kinderen kwamen opnieuw aan hun 
trekken op Zotte Zaterdag, 6 januari.
Omdat wij het belangrijk vinden dat deze 
mooie traditie niet verloren gaat, werd er 
reeds voor de 5de keer op rij een kinderdis-
cofuif georganiseerd. Het werd ook dit jaar 
opnieuw een geslaagde afsluiter, waar een 
100-tal kinderen zich kwamen uitleven na-
dat ze overdag van huis tot huis waren gaan 
zingen, in ruil voor een cent en een snoepje, 

aldus schepen van feestelijkheden, Isabel 
Van Quickelberghe.

“Ik wil iedereen die zich op de één of andere 
manier heeft ingezet om deze festiviteit 

opnieuw te doen slagen, bedanken; lopers, 
opendoeners, kijkers, ... dankzij jullie alle-
maal werd het opnieuw een TOP-editie. Ho-
pelijk kunnen we de volgende jaren op jullie 
blijven rekenen!”

Terugblik op de Driekoningenfeesten in MaarkedalOveral Wifi in het 
Woonzorgcentrum

Onze medewerkers van het Woonzorg-
centrum Ter Gauwen in Etikhove geven 
elke dag opnieuw het beste van zichzelf. 
Ze moeten dan ook kunnen beschikken 
over alle nodige hedendaagse werkmid-
delen. Daarom blijven we investeren in 
een moderne infrastructuur.

Zo heeft de OCMW-raad nu beslist om 
overal in het Woonzorgcentrum een 
Wifi-netwerk te installeren. Zo worden 
de zorgdossiers draadloos raadpleegbaar 
vanaf de zorgkar.

 “We willen zo mee zijn met de toe-
komst en de zorg nog verbeteren.”  
vindt OCMW-raadslid Steve De Boever.

De firma Cevi zal het werk en het onder-
houd voor een periode van 5 jaar uitvoe-
ren voor een bedrag van 16.232 euro. 
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Welkom Marc!
Lentebrunch in Louise-Marie
Op 1 mei 2018 organiseerde N-VA Maarke-
dal zijn tweede lentebrunch voor alle N-VA 
leden. Gastspreker dit jaar was voorzitter 
Marc Vuylsteke van de heemkundige kring 
Businarias Maarkedal. Hij gaf er een uit-
eenzetting over de politieke geschiedenis 
van onze gemeente en de evolutie van het 
partijlandschap. Een evolutie waar hij op 
1 mei aankondigde zelf deel van te willen 
uitmaken.

Wie is Marc Vuylsteke? 
Als voorzitter van de heemkundige kring, 
oud-voorzitter van de Maarkedalse cultuur-
raad, voormalig trekker van de Gezinsbond 
en bezieler van de Nukerkse dorpsfeesten 
én “Heer van Schorisse” kent iedereen deze 
geëngageerde en alomtegenwoordige Maar-
kedaller.

Marc heeft zijn politieke interesse nooit 
onder stoelen of banken gestoken en sloeg 
de laatste 25 jaar zelden een gemeenteraad 
over. Vanaf vandaag dingt hij mee naar een 
plaatsje rond de tafel. Maar toch zal de stap 
naar de actieve politiek voor velen een ver-
rassing zijn.

Marc Vuylsteke: “De keuze om in de actieve 
politiek te stappen, zal voor velen als een 
verrassing komen aangezien ik steeds heb 
gezegd dat nooit te doen. Verleden jaar op 
11 april 2017 verloor mijn echtgenote Ro-
se-Marie na 8 jaar de strijd tegen kanker. Bij 
één van de vele steunbetuiging las ik dat ‘bij 
het loslaten uiteindelijk ook altijd een stuk 
bevrijding’ hoort. Bevrijding, een nieuwe 
vrijheid, als een stuk compensatie voor het 

verlies. Vandaar dus ook dat mijn gegeven 
woord bij mijn huwelijk om niet in de actieve 
politiek te stappen, nu vervalt. Toen onze 
burgemeester Joris Nachtergaele mij vroeg: 
“Marc, ik ga het je nog ene keer vragen. Zou 
je onze ploeg niet komen versterken?” twij-
felde ik een ogenblik. De troostende woor-
den schoten me opnieuw voor de geest en ik 
antwoordde onmiddellijk “ja”. Op die manier 
wordt een deeltje van mijn jeugddroom ook 
nog werkelijkheid. Ik weiger te geloven dat ik 
mijn toekomst heb opgesoupeerd. Het komt 
er niet op aan hoe oud men is, maar wel 
HOE men oud is.

Waarom N-VA? 
De keuze voor N-VA Maarkedal was een 
evidentie. Een jonge, creatieve en enthousi-
aste ploeg die al bergen werk heeft verzet en 
waar nog heel wat moois kan uitkomen. Ook 
nationaal kan ik mij – als oud VU’er- perfect 
in de partij vinden,” aldus Vuylsteke.

Burgemeester Joris Nachtergaele: “Met zijn 
pakken ervaring in het Maarkedalse vereni-
gingsleven, van Nukerke tot Schorisse en zijn 
passie voor cultuur, geschiedenis en onze ge-
meente in het algemeen, is Marc een enorme 
aanwinst voor onze ploeg. Hij brengt passie, 
enthousiasme, kennis én ervaring mee en ik 
kijk ernaar uit samen met hem onze cam-
pagne te trekken.”

Steve De Boever, voorzitter N-VA Maarkedal: 
“Wij zijn als partij enorm tevreden met de 
komst van Marc. Hij zal zich de komende tijd 
bezig houden met de thema’s die hem op 
het lijf zijn geschreven: verenigingsleven, ou-
derenzorg en cultuur. Welkom in de groep!”Marc Vuylsteke zet zijn ervaren schouders onder het N-VA project in Maarkedal. 

2018 is een ongelooflijk belangrijk jaar voor 
onze partij. Op 14 oktober zijn er verkiezin-
gen. Zeggen dat we die graag zouden winnen, 
zou een understatement zijn. 

Om onze ambities kracht bij te zetten, open-
den we op 25 maart 2018 ons gloednieuw 
campagnelokaal op het Etikhoveplein naast 
het gemeentehuis. Dit werd officieel geopend 
door Matthias Diependaele, fractievoorzitter 
N-VA in het Vlaams Parlement. Het is een 
plaats waar we elkaar de komende maanden 
vaak gaan treffen en waar we in overleg zul-
len gaan met de Maarkedallers. 

Zo organiseren we binnenkort alvast drie dia-
loogavonden, telkens op maandag om 20u.
- 18 juni voor de lokale ondernemers
- 25 juni voor de senioren 
- 2 juli voor de jeugd

Voor N-VA Maarkedal is inspraak echt be-
langrijk. Niet zomaar via een anonieme en-
quête, maar met een echt gesprek. Dit is een 
unieke kans om mee het programma en het 
beleid van de toekomst te bepalen.

Inschrijven is niet nodig. U bent van harte 
welkom!

Opening partijsecretariaat N-VA Maarkedal
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Het bestuur van N-VA Maarkedal groeit gestaag. Dit jaar verwelkomen we Marc Vuylste-
ke uit Nukerke als nieuw bestuurslid van N-VA Maarkedal. N-VA Maarkedal, dat is een 
18-koppig bestuur waarbij iedereen op zijn manier zijn steentje bijdraagt aan de dynami-
sche werking van de partij op lokaal vlak.  Niet alleen het bestuur maar ook het leden-

aantal is de laatste jaren explosief gegroeid. Maar er is zeker nog plaats voor vernieu-
wing en verbreding. Dus als u ons project lokaal wenst te ondersteunen, aarzel dan niet 
en neem contact op met Steve via steve.deboever@n-va.be of geef Steve een belletje op 
0479/87 66 50.

Ook u kan meewerken, als lid of als bestuurslid

Steve 
De Boever

 

Frederik Van 
Nieuwenhuyze

Eddy De 
Waegenaere

Koen 
Van Oost

Carine 
Callebaut

Joris 
Nachtergaele

Bea 
Baeskens

Jef 
Beernaert

Isabel Van 
Quickelberghe

Wouter
Gruloos

Marijke Van 
Welden

Nadine 
Vancraeynest

Emy 
Elleboog

Vincent 
Vanhove

Nele 
Teirlinck

Viviane 
Devos

Krist
Vankeirsbilck

Marc 
Vuylsteke 

Op zaterdag 16 december 2017 organiseerde N-VA Maarkedal een gezellig Music 
for Life-café met optredens van Fanfare De Bijenkorf Maarkedal en De Kluivers 
en dit ten voordele van onze plaatselijke Home De Kiezel Etikhove en Team 
Neushoorn.
Na afloop werden door het bestuur van N-VA Maarkedal 2 cheques van elk 750 
euro uitgereikt aan Team Neushoorn en Home De Kiezel Etikhove (Ruyskens-
veld vzw).
Onze oprechte dank aan alle aanwezigen, café Plan B, Fanfare De Bijenkorf en 
De Kluivers!
Dankzij jullie konden we 2017 met warmte afsluiten!

Op zondag 1 april 2018 was Maarkedal en de rest 
van de Vlaamse Ardennen opnieuw het centrum 
van de wereld. Het was weer een dag waarop 
vrienden en familie van overal naar hier kwamen 
afgezakt om de doortocht live mee te maken. De 
spanning tot de finish, de ontlading erna, volkser 
en Vlaamser krijg je het niet. En in aanloop naar 
die Ronde toonden wij ons van onze meest gulle 
kant en deden we de Maarkedallers die langs het 
parcours wonen een leeuwenvlag cadeau. Op de 
dag van de Ronde deelden we op de Taaienberg 
5OO gele petjes uit. Want als er één dag is waarop 
identiteitsbeleving een positief en verbindend ver-
haal is, dan is het wel op de dag van de Ronde.

Op zaterdag 18 augustus 2018 vindt de derde 
editie van het Bal plaats. En opnieuw gaat 
het door in de tuin van de burgemeester. 
Iedere Maarkedaller  – jong en oud, van alle 
rang, stand én overtuiging – is welkom. We 
maken er - net zoals vorig jaar - een echt 
volksfeest van.

Kaarten aan 5 euro kan je verkrijgen  
bij één van de vele verkopers of via  
balbijdeburgemeester@gmail.com

Plaats van afspraak:
Ladeuze 1A, Maarkedal 

Bal bij de Burgemeester

Actie Ronde van Vlaanderen Warmste avond brengt 1500 euro op voor 
Team Neushoorn en Home De Kiezel

Bedankt aan de 500 Maarkedallers die op zondag 11 maart 2018 onze afdeling kwa-
men steunen op het jaarlijkse Kippenfestijn. Wij hebben ervan genoten. Hopelijk 
jullie ook!

Kippenfestijn terug een succes

ZONDAG 5 MAART 2017
vanaf 11u30 
pc Nukerke

KIPaan ‘t SPIT

MAARKEDAL


