
De Maarkeerders nodigen u uit op de Gastentafels 
en wandeling op 11, 12, 13 en  14 november 2021 

 Wij, de Maarkeerders, zijn een groep enthousiaste inwoners van 
Maarkedal met een brede achtergrond. We geloven in en willen 
werken aan een duurzame, sociaal-rechtvaardige wereld, stad, 
dorp… door ons te verbinden met andere dorpsgenoten, 
verenigingen, doorheen alle geledingen en dorpen in de 
Maarkevallei. We hopen via culturele activiteiten, debat, 
informatievergaderingen en plezier onze droom dichterbij te 
brengen. 

De Maarkeerders kozen ervoor om de campagne van 11.11.11 mee 
te helpen uitdragen . We zetten samen met hen wereldwijd 
initiatiefnemers   op een voetstuk. Deze mensen brengen 
hoopvolle verhalen, straffe acties en scherpe inhoud. Ze staan 
meer dan ooit onder druk en zijn meer dan ooit nodig om in een 
betere wereld te investeren. Zij streven naar een duurzame, 
leefbare toekomst waarin iedereen een plaats krijgt. Ze doen dat 
elk op hun eigen manier. Ze strijden tegen ongelijkheid, 
klimaatverandering, eerlijke handel en producten,  uitbuiting door 
grote multinationals, …. 

De Maarkeerders wil enkele van deze initiatieven dichter bij ieder 
van ons brengen op een aantal gastentafels. Het verloop is simpel . In een kleine groep en privé-huiskamer 
krijgt de initiatiefnemer de ruimte om zijn verhaal te brengen. Aansluitend delen we tijdens een gezonde 
maaltijd uit de korte keten de verschillende perspectieven en kunnen we in gesprek gaan met elkaar. 
Daarnaast organiseren we een 11-wandeling, vanuit dezelfde optiek. 

Bekijk hier verder wie we tijdens het 11-11-11-weekend voor het voetlicht brengen. En bij wie  je je kan 
inschrijven voor een boeiende, lekkere avond  of wandeling .Welkom ! 

 

TAFELKRANT 
GASTENTAFELS EN 11-11-11-WANDELING
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 A LA BONNE HEURE 

A la Bonne Heure staat voor ons 
kleinschalig huisbedrijfje, als het ware 
een professioneel verlengde van wie 
we zijn en hoe we leven. Dit vertaalt 
zich in een aantal ambachtelijke en 
met liefde bereide producten, zoals 
honing, confituren, tomatensaus,… 
Vertrekkende van uit de moestuin, 
bereid ik eerlijke, gezonde, lokale, 
vegetarische afhaalmaaltijden. 
Kortom, een gepassioneerd verhaal 
van verbinding, korte keten, 
transparantie en betrokkenheid voor 
een brede gemeenschap. 

KRIS VANSLAMBROUCK, 
beleidsmedewerker 11-11-11 

Klimaatrechtvaardigheid, het klinkt 
een beetje stroef, maar het begrip dekt 
een hele lading. Voor 11.11.11, een 
organisatie die ‘vecht tegen onrecht’, 
is rechtvaardigheid het antwoord om 
de vele crises die we om ons heen 
zien. 

Aan de hand van het levensverhaal 
van de Filipijnse klimaatactiviste Jinky 
Esguerra zal Kris Vanslambrouck 
(11.11.11) dieper ingaan op de 
betekenis en het belang van 
klimaatrechtvaardigheid voor elk van 
ons. 11-11-11 

BOERKOOS 

Begin mei 2021 openden Els 
Eeckhout, A. Schaubroek, J. Van Lier 
en D Poppe de poort van ‘Boerkoos, 
een winkel met lokale producten. 
Gelegen aan de N60 in Nukerke, heeft 
hij intussen meer dan 500 lokale en 
artisanale producten uit de Vlaamse 
Ardennen. De boer en lokale 
producent bepalen zelf hun 
verkoopprijs aan Boerkoos. Dit maakt 
de winkel tot een ultieme fair-trade-
zaak.

A LA BONNE HEURE 
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KLIMAATRECHTVAARDIGHEID 

KR.VAN SLAMBROUCK, 
beleidsmedewerker 
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11-11-11    WANDELING 
Op zondag 14 november 2021 wandelen we samen op de noorderflank van de Maarkebeek-
vallei.en ontdekken we lokale en eerlijke handel alsook klimaatssporen in Azië. Verwonder je mee 
over de natuur, het lokale en het klimaateffect op onze planeet.Tijdens de wandeling maken we 
kennis met A la Bonne Heure, Boerkoos en met het thema: ‘Klimaat-rechtvardigheid’. We sluiten af 
met een drankje in het WZC Haagwinde. 

Afspraak op 14 november om 14:00 aan het Marca, Maarkeweg 65 te Maarke-Kerkem 

Inschrijving: via www.demaarkeerders.org of  demaarkeerders@gmail.com  

of via:  https://activiteiten.11.be/project/34582 

http://www.demaarkeerders.org
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https://activiteiten.11.be/project/34582
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       DE MAARKEERDERS. 11-11-11 KRANT

2 HERONDEKKING VAN HET BROOD 
We gaan op zoek naar het wezen van brood. En we doen dit al 
bakkend en middels het verhaal van het brood doorheen de 
geschiedenis van de mensheid.Ook maken we kaas omdat dit een 
van de eerste voedingsproducten is, die de mens en het brood heeft 
begeleid op die duizendjarige tocht. 

Waar: Mussestraat 7  9680 Etikhove 

Uw Gastheer: Johan Weyens 

De plaatsen zijn beperkt. ( max 8 personen) 

Wanneer? Zaterdagnamiddag  13 november vanaf 14:00 

Wat eten we? Brood en kaas. 

Inschrijvingen: johannes.weyens@gmail.com

1. AYAN MOHAMUD YUSUF komt vertellen bij 
Luc en Margot. 
Ayan Mohamud Yusuf werd in 1980 geboren in Mogadishu in Somalië. 

Toen  in 1991 de oorlog uitbrak, vluchtte de familie naar verschillende buurlanden, waar ze in tal 
van onwerkelijke situaties terechtkwamen en Ayan op een bepaald moment van hen gescheiden 
raakte. Op 17-jarige leeftijd belandde ze met het gezin van haar oom in België. 
Sinds 2006 is Ayan Vlaams kabinetsmedewerker. 
Na een bezoek aan haar thuisland richt ze in 2011 de VZW MARODI  op. 
Haar eigen weg is een krachtig voorbeeld van empowerment. 
Via lezingen in Belgische scholen probeert Ayan ook om de jongeren hier bewust te maken. 
Naast ondersteuning van onderwijsprojecten in Somalië en Kenia, werkt Ayan mee aan de 
schoolbegeleiding van Somalische kinderen in België. 
Nu de pijn van het verleden stilaan een plaats krijgt is Ayan klaar om haar eigen verhaal te 
vertellen. Dit doet ze via haar boek ‘Op zoek naar vaste grond’

11-11-11  GASTENTAFELS

zaterdag 13 november 2021 
bij Margot en Luc om 19:00 

Bosgatstraat 16 
9688 Schorisse-Maarkedal 
Gast: Ayan Mohamud Yusuf 

Inschrijving: 055/45 58 19 - margotte@telenet.be

Menu: Aperitief, Pompoensoep, Vol-au-vent met puree, appelmoes en groentjes. 
(vegetarisch: lasagna), Dessert en Koffie/thee
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Donderdag11 november 2021 18:30 

Te gast bij Johan Sterckx- Kaperij 12   9688  Schorisse-Maarkedal  0474 86 014 12 

Gast: Johan Vriens 

Johan Vriens(66) is te gast op Johan’s gastentafel waarbij we het hebben over eerlijke en lokale 
handel:wat kan al en welke hordes zijn er nog te nemen. Johan Vriens heeft hier bakken ervaring over. 
Hij hielp destijds als manager Dille & Kamille naar een hoger duurzaamheidsniveau waarbij hij ook op 
beperkingen stootte. Hij richtte de Brooderie op in Gent en Antwerpen. Hij had met de Pavane het eerste 
rookvrije café van België en is mede-auteur van de Groene Gids. Hij wist een voormalig klooster nieuw 
leven in te blazen en hiervan een plek van rust, muziek en verpozing te maken in de vorm van een B & B 
met groene sleutel en biologische keuken. Van daaruit werd hij bio-ambassadeur 2014 en nu is hij bezig 
met een samenhuis-project in Frasnes in te richten op duurzame en betaalbare wijze. Telkens weet hij 
economie, ecologie en het sociale op bijzondere manieren met elkaar te verbinden. Tijd voor een 
inspirerend gesprek over geduld, toeval en doorzettingsvermogen.  

 Menu 

* *Aperitief 
* *Salade met peer en roquefort     
* *Stoofpotje met herfstgroenten ( er is ook ’n vegetarische optie!)  
* *Appeltaart, koffie/thee 

Inschrijvingen: ( max 15 personen): johan.sterckx@floreac.com  of 0474/86 01 12
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4. SCHONE KLEREN- CAMPAGNE 

Vrijdag 12 november 2021.  19:00 

Te gast bij Gerda Achtergaele- Boigneberg 6- 9680 Kerkem- Maarkedal 

Gast: Sara Ceustermans 

Sara Ceustermans is de drijvende kracht achter de Schone Kleren Campagne. De 
organisatie hangt de vuile was van de kledingindustrie buiten en eist schone 
kleren. Ooit al stilgestaan bij de oorsprong van jouw t-shirt of jouw broek? Sara 
zet zich in voor eerlijke werkomstandigheden voor de vrouwen en de mannen die 
onze kleding maken. 

Menu: 

*Aperitief 

*Peertje met geitenkaas 

*Vleesbroodje met seizoensgroenten en rozemarijnaardappeltjes ( vegetarisch: 
falafel) 

*Taart van boomgaardvruchten en koffie)thee 

Inschrijvingen: (max 10 personen): g.achtergaele@telenet.be of 0486/21 69 22

Hoe werkt het? 

1. Maak je keuze onder de gastentafels/workshop 

2. Schrijf je in bij de vermelde contactpersoon. De plaatsen zijn beperkt. Vermeld 
ook of je vegetarisch wil eten 

3. Je betaalt ter plaatse aan gastheer of gastvrouw. Vanuit de Maarkeerders stellen 
we een bijdrage van 20� per persoon voor. Geef je meer, dan steun je het project ( 
Marodi) of  11be 

4. Bijdrage voor wandeling bedraagt 10�, drankje inbegrepen. Je kan je bijdrage ter 
plaatse betalen of via je inschrijving op de actiepagina van 11.be

De Maarkeerders 

www.demaarkeerders.org.  -demaarkeerders@gmail.com 

VU: Rik Charle, Rijksweg, 20 

 9681 Nukerke 
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