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Het Galmaardse landschap
rond Sint-Paulustijd
De onregelmatige straten
van het oude gehucht Sint–Paulus
in ’t wit gesneeuwd
schitteren van schoonheid.

Het is alsof parallel
in deze bergop en bergaf gemeente niet bestaat
behalve dan langs de Kapellestraat
waar jonge bomen
in slagorde
de winterse buien weerstaan.

Zouden beneden
de Waterschaapstraat
de waterbronnen niet
bevroren staan?
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Kijk eens…
hoe daarboven de schouwen van de
boerderijovens roken;
daar wordt vast gestookt
voor het bakken van het
Sint-Paulusbrood!

Hier, waar tussen de Bosberg en de Congoberg
Paulus op zijn witte paard galoppeerde,
galmt tussen de heuvels en de Markvallei
- De Winter uit de vier seizoenen van Antonio Vivaldi .

Karel De Pelsemaeker - Dorpsdichter Galmaarden 2012

Voorwoord

Aan elk van onze inwoners wens ik een vreugdevol, gezond en gelukkig 2013. Daarmee is mijn
belangrijkste boodschap voor deze editie van ons gemeentelijk informatieblad Samen al neergeschreven.
Laat u tijdens de winterse eindejaarsperiode met warmte omringen door familie en vrienden
en laat dat ook het beginpunt zijn van een jaar waarin we iedereen een warm hart toedragen.
Als ik dan toch goede voornemens formuleer, geef ik meteen mee dat het gemeentebestuur er
ook tijdens de volgende legislatuur zal zijn voor iedere inwoner, met evenveel respect voor jong
of oud, man of vrouw, blank of zwart.
2013 wordt een druk jaar. Met de nieuwe samengestelde gemeenteraad en OCMW-raad gaan we er vanaf januari opnieuw
tegenaan en zullen we onze beleidsdoelstellingen vorm geven. Het uittekenen van plannen houdt steeds het gevaar in om
als bestuursploeg te verzanden in het schrijven van goede voornemens. Wij zullen er echter over waken om realistische
doelstellingen op te nemen zodat ook de correcte en tijdige uitvoering ervan en de financiering ervan ons en onze inwoners
niet voor grote hindernissen plaatst.
We staan niet stil. De relatieve rust van de kerst- en nieuwjaarsperiode zal snel plaatsmaken voor actie. Dankzij de professionele medewerking van onze administratieve en technische krachten bij het gemeentebestuur, zullen we onze gemeente
en haar inwoners geven waar ze recht op heeft.

Pierre Deneyer
Uw burgemeester

Het College van Burgemeester en Schepenen
Pierre DENEYER, Burgemeester

0477 59 50 24

Luc DE MULDER, Eerste Schepen

0477 59 50 22

Armand BIESEMANS, Schepen

0475 66 66 11

Patrick DECAT, Schepen

0471 85 08 98

Claudine CARELS, Schepen

0479 73 21 04

Marc DETEYE, Schepen

0475 62 11 18

Kristof ANDRIES, Gemeentesecretaris

0477 80 76 01

Zitdagen van
de burgemeester
De burgemeester is in het gemeentehuis aanwezig:
• elke dag tijdens de openingsuren
• elke 2de, 4de en 5de maandag van 18 tot 19 uur
(niet tijdens de schoolvakanties)
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Uit de gemeenteraad
Voor het project “Uitvoering structureel onderhoud,
riolering en aanleg fietspaden langsheen gedeelte Geraardsbergsestraat, Kapellestraat en een gedeelte van
het Marktplein werd een samenwerkingsovereenkomst
tussen het Vlaamse Gewest, de gemeente Galmaarden
en Infrax aangegaan.
Voor de herstelling van de brug over de Scheibeek in de
Hollestraat werd tussen de gemeenten Herne en Galmaarden een samenwerkingsovereenkomst aangegaan.
In het kader van Pajottenland Plus wordt een samenwerkingsproject “met 5 troeven samen het Pajottenland
duurzaam opbouwen” tussen de gemeentebesturen
aangegaan.
Er werd een bijzonder bestek voor het vernieuwen van
de dakbedekking en aanhorigheden van de gemeentelijke loods Galmaarden opgemaakt door de afdeling
grondgebiedzaken.
De gemeenteraad neemt kennis van het jaarverslag
2011 over het beheer en de toestand van het OCMW,
alsook van de jaarrekening 2011.
De gemeenteraad neemt akte van het budget 2013 van
de kerkfabriek Sint-Paulus Vollezele.

Voor een termijn eindigend op 31 december 2013 wordt
een retributie gevestigd op:
ÖÖ het verzenden van aangetekende brieven in het kader van openbare onderzoeken voor stedenbouwkundige dossiers.
ÖÖ de graf- en columbariumconcessies op de gemeentelijke begraafplaatsen en een gemeentebelasting
gevestigd op de lijkbezorging, meer bepaald op de
begraving, bijzetting, verstrooiing en ontgraving
van stoffelijke overblijfselen.
Voor een termijn eindigend op 31 december 2013 wordt:
ÖÖ een contantbelasting geheven op de afgifte van verkavelings- en stedenbouwkundige vergunningen.
ÖÖ een contantbelasting gevestigd op de aanvragen en
meldingen tot het exploiteren van een 1°, 2° of 3°
klasse inrichting zoals bepaald in het Vlarem.
ÖÖ een gemeentebelasting gevestigd op de inname van
het openbaar domein.
ÖÖ een gemeentebelasting van 500 euro gevestigd op
het weghalen door het gemeentebestuur van afvalstoffen achtergelaten op niet-reglementaire plaatsen of tijdstippen, of in niet-reglementaire recipiënten.
ÖÖ een tarief voor plaatsrechten voor frituuruitbaters
met vaste verkooppunten op het openbaar domein
vastgesteld op 75 euro per jaar.

Oproep kandidaturen voor het beheersorgaan van de bibliotheek
en het beheersorgaan van de gemeentelijke infrastructuur
Deze beheersorganen worden samengesteld door de gemeenteraad, enerzijds uit afgevaardigden van de inrichtende overheid en anderzijds uit vertegenwoordigers van filosofische en ideologische strekkingen.
Beheersorgaan van de bibliotheek
Heeft als opdracht de inrichtende overheid bij te staan bij
het beheer van de BIB en heeft een adviserende bevoegdheid voor alle aspecten van het bibliotheekbeleid (werking,
inrichting, financieel beleid…)
Interesse? Bel 054 51 61 63 of bezorg uw gegevens aan het
College van Burgemeester en Schepenen,
Marktplein 17 te 1570 Galmaarden of mail naar
luk.vanholen@galmaarden.be vóór 28 februari 2013.

Beheersorgaan van de gemeentelijke infrastructuur
Beschikt over adviesrecht over alle aspecten van het beheer
van het gemeenschapscentrum (inrichting en uitrusting, financieel beleid, huishoudelijk reglement, concessiecontracten, huurovereenkomsten e.d.).
Interesse? Bel 054 51 61 67 of bezorg uw gegevens aan het
College van Burgemeester en Schepenen, Marktplein 17 te
1570 Galmaarden of mail naar cultuur@galmaarden.be vóór
28 februari 2013.

Jubilarissen 2012
(periode oktober tot december)
Gouden bruiloft (50 jaar gehuwd)
			

Gustaaf Van Schoors en Jeanine Favyts		

6 oktober 1962

Platina bruiloft (70 jaar gehuwd)

			Robert Paindavin en Juliette Goessens		

24 december 1942

Namens het gemeentebestuur hartelijk proficiat!
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Mededelingen
Oproep kandidaturen voor de gemeentelijke adviesraden cultuurraad, jeugdraad, sportraad, milieuadviesraad, gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening en het lokaal overleg kinderopvang
2013 luidt de start in voor de nieuwe legislatuur van de gemeenteraad. Op 2 januari 2013 vindt de installatievergadering plaats. Uiterlijk 6 maanden na deze installatie moeten
alle gemeentelijke adviesraden opnieuw worden samengesteld en heropgericht. Alle leden die momenteel deel uitmaken van een van de huidige adviesraden moeten opnieuw
hun kandidatuur stellen.
Bent u geïnteresseerd in de werking van één van de
adviesraden?
Wilt u mee het beleid richting geven?
Organiseert u graag activiteiten?
Dan is lid worden van één van de gemeentelijke adviesraden
iets voor u!
U moet enkel aan volgende voorwaarden voldoen om toe te
treden tot één van de zes adviesraden:
;; minstens 18 jaar oud zijn (behalve voor de jeugdraad:
16 jaar)
;; bijzonder gemotiveerd zijn
;; geen lid zijn van de gemeenteraad
;; geen politiek mandaat uitoefenen
;; woonachtig zijn in de gemeente
Cultuurraad
Heeft als doel zowel beslissingen van het bestuur als het
nieuwe beleidsplan ‘Beleid en Beheerscyclus’ (BBC) te adviseren. Om cultuur op de kaart van Galmaarden te plaatsen,
organiseert ze eigen activiteiten zoals Bronzen Urbanus,
Dorpsdichter…
Interesse? Bel 054 51 61 67 of bezorg uw gegevens aan het
College van Burgemeester en Schepenen, Marktplein 17 te
1570 Galmaarden of mail naar cultuur@galmaarden.be vóór
28 februari 2013.
Sportraad
Adviseert de beslissingen van het bestuur. Bovendien neemt
ze eigen initiatieven zoals Uitreiking van de sportprijs, Dag
van de Sport…
Interesse? Bel 054 51 61 60 of bezorg uw gegevens aan het
College van Burgemeester en Schepenen, Marktplein 17 te
1570 Galmaarden of mail naar sport@galmaarden.be vóór
28 februari 2013.

Jeugdraad
Buiten het adviseren van beslissingen van het bestuur kunnen ze ook voorstellen formuleren. Ze organiseert eigen
activiteiten (Superkindjesdag…) en helpt bij de organisatie
van gemeentelijk acties op touw gezet door de jeugddienst.
Ook bij het nieuwe beleidsplan ‘Beleid en Beheerscyclus’
(BBC) wordt ze betrokken.
Interesse? Bel 054 51 61 60 of bezorg uw gegevens aan het
College van Burgemeester en Schepenen, Marktplein 17 te
1570 Galmaarden of mail naar jeugd@galmaarden.be vóór
28 februari 2013.
Lokaal overleg kinderopvang (LOK)
Doel is te adviseren omtrent kinderopvang en alles wat met
jongeren te maken heeft. Ook stelt ze projecten op voor
deze doelgroep en ondersteunt ze acties.
Interesse? Bel 054 51 61 60 of bezorg uw gegevens aan het
College van Burgemeester en Schepenen, Marktplein 17 te
1570 Galmaarden of mail naar jeugd@galmaarden.be vóór
28 februari 2013.
Milieuadviesraad (MAR)
Ondersteunt de milieudienst bij acties en adviseert de beslissingen van het bestuur.
Interesse? Bel 054 59 61 80 of bezorg uw gegevens aan het
College van Burgemeester en Schepenen, Marktplein 17 te
1570 Galmaarden of mail naar milieudienst@galmaarden.be
vóór 28 februari 2013.
Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO)
Geeft advies, maakt opmerkingen of doet voorstellen over
alle aangelegenheden met betrekking tot de gemeentelijke
ruimtelijke ordening, op eigen initiatief of op verzoek van het
bestuur. Zo geeft ze advies over het gemeentelijk ruimtelijk
structuurplan, de gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen, de gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen
en over planologische attesten.
Interesse? Bel 054 59 61 87 of bezorg uw gegevens aan het
College van Burgemeester en Schepenen, Marktplein 17 te
1570 Galmaarden of mail naar stedenbouw@galmaarden.be
vóór 28 februari 2013.

G e me e n t e G a lma a rd e n
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Mededelingen
Winterdienst: ijs- en sneeuwvrij houden van voetpaden
Tijdens de wintermaanden doet de technische dienst van
het gemeentebestuur zijn uiterste best om de wegen dag en
nacht goed berijdbaar te houden. Daartoe werd een winterdienstreglement goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen waarbij gewerkt wordt met 3 strooiploegen die elk verantwoordelijk zijn voor een zone van de
gemeente (zone Galmaarden, Tollembeek en Vollezele).
Per zone werd reeds sinds 1999 een lusvormig hoofdtraject
bepaald dat prioritair behandeld wordt en waarbij geprobeerd wordt om dit traject in alle omstandigheden sneeuwen ijselvrij te houden. Deze trajecten omvatten hoofdzakelijk
de hoofdwegen, de verbindingswegen, de wijken, de wegen
naar de stations en openbare gebouwen alsook de wegen
die bereden worden door het openbaar vervoer (De Lijn).
Op deze manier ontstaat voor het volledig grondgebied in
de gemeente een netwerk van wegen die het de burger in
de winter in de mate van het mogelijke moet toelaten om
zich op een veilige manier binnen een zo kort mogelijke tijd
van het ene naar het andere punt te begeven.
Bovendien werden deze hoofdtrajecten dusdanig bepaald
dat vanuit een willekeurig punt op een openbare weg de afstand tot een dergelijk hoofdtraject beperkt moet blijven tot
max. 100 meter. Hierbij kan met maximum één of twee ladingen dit traject binnen de kortst mogelijke tijd doorlopen
worden zodat de werkzaamheden op precaire momenten
(spits) afgerond zijn en hierbij hun efficiëntie en nut tengevolge van het doorgaand verkeer kunnen doen gelden (zout
werkt immers maar efficiënt indien er voldoende verkeer is).
Op elk hoofdtraject wordt uiteraard ook gekeken naar de
hellingsgraad van de aansluitende wegen zodat het mogelijk
is dat een deel van dergelijke wegen mee bestrooid wordt
in het hoofdtraject.
Hieronder vindt u de wegen die behoren tot genoemde hoofdtrajecten:
Zone Vollezele
Repingestraat (tot grens Nieuwenhove) - Bakkerstraat Oudstrijdersplein - Molenstraat (+ helling Rensbergstraat en
helling Heystraat) - Steenstraat - J. Ballingswijk - Hulstraat
- Beukenlaan - Coppenslaan - Congobergstraat - Oulstbergstraat - Huismanstraat - St-Leonardusstraat - Modrielaan
- Zeuningenstraat (+ pijpekop aan vroeger postkantoor) Flieterkouter
Zone Tollembeek
Schoolstraat - Hernestraat (grens Herne) - Groenstraat - Processiestraat - Hollestraat - Brusselstraat - Hollebeekstraat Cardoenlaan - Avondvrede - Tasseniersstraat - Nieuwstraat Stationsstraat (+ parkings station Galmaarden) - Winterkeer
- Kramerijkstraat - Poefketse - Pausleenstraat - Groenstraat
Begijnhofstraat - Parking Tollembeek
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Zone Galmaarden
Statiestraat (+ parking station-Tollembeek) - Muylebeekstraat - Zwaanstraat - Rodestraat - De Roen - Werfstraat
- Vianebaan - Stationsstraat (tussen kruispunt Nieuwstraat/
Stationsstraat en Bergstraat/Stationsstraat) - Watermolenstraat - Molenwijk - Bergstraat - Marktplein (+ parking
aan kerk / monument / gemeentehuis) - Kammeersweg Hoogstraat - Dorekensstraat - Heirbaan - Bruinsbroekstraat
(+ helling Veldstraat) - Waterschaapstraat - Wilderstraat Kapelledreef - Bolwerkstraat
Pas wanneer de hoofdtrajecten vlot bereikbaar zijn en de
zoutvoorraden het toelaten worden, in geval van een matige
tot zware wintertoestand, ook alle andere wegen stelselmatig behandeld. Men dient wel rekening te houden met
het feit dat de werking van zout pas efficiënt is wanneer de
wegen frequent worden bereden.
Van de burger wordt ook enige vorm van medewerking verwacht. Zo heeft u ongetwijfeld al via de media vernomen
dat de burger verplicht wordt de stoep voor zijn eigen woning sneeuw- en ijsvrij te houden.
Het college van burgemeester en schepenen besliste om
bepaalde voetpaden door de gemeentediensten te laten
vrijmaken en dit omwille van het algemeen maatschappelijk
belang. Het gaat hier over:
)) schoolomgeving GBS Galmaarden en verbinding met
Marktplein
)) schoolomgeving Sint-Catharinacollege
)) Marktplein en site gemeentehuis
)) Nieuwstraat en Stationsstraat (richting station)
)) schoolomgeving GBS Tollembeek
)) schoolomgeving GBS Herhout
)) Plaats en Plaatsstraat (tussen Plaats en Statiestraat)
)) Statiestraat (richting station)
)) schoolomgeving GBS Vollezele en verbinding Oudstrijdersplein
)) Oudstrijdersplein

Strooizout
Tijdens de winterperiode kunnen onze inwoners terug
strooizout aankopen.
 1 zak per gezin
 kostprijs: 10 euro/zak (25 kg)
 zelf afhalen op het gemeentehuis

Mededelingen
Nieuwe geluidsnormen
Vanaf 1 januari 2013 wijzigt de regelgeving voor activiteiten
waar elektronisch versterkte muziek wordt gespeeld.
Het geluidsniveau op een muziekactiviteit moet dan in principe kleiner of
gelijk zijn dan 85 dB(A) LAeq,15min,
dit is de wettelijke ondergrens voor
het nemen van maatregelen.
Wie een hoger geluidsniveau wenst, dient ofwel te beschikken over een milieuvergunning (op locaties waar regelmatig
dergelijke activiteiten doorgaan) of een afwijking aanvragen
bij de gemeente (voor locaties waar occasioneel dergelijke
activiteiten doorgaan omwille van een bijzondere gelegenheid, maximum 12 per jaar en 2 per maand). Bij een hoger
geluidsniveau dient men wel verdere maatregelen te nemen
(meten, registreren en visualiseren van het geluidsniveau
en het voorzien van oordopjes, afhankelijk van het gewenste geluidsniveau).
Om de naleving van de opgelegde geluidsnormen te ondersteunen beschikt de politiezone Pajottenland over een geluidsbegrenzer die bij muziekactiviteiten kan geïnstalleerd
worden. Meer info vindt u op www.lokalepolitie.be
Het naleven van deze nieuwe normen doet evenwel geen
afbreuk aan artikel 561§1 van het strafwetboek dat straffen
voorziet voor zij die zich schuldig maken aan nachtgerucht
waardoor de rust van de inwoners verstoord wordt. De politie kan dit artikel altijd inroepen als er klachten zijn. Ook
het burgerlijk wetboek heeft eenzelfde regelgeving over burenhinder.
Voor meer inlichtingen kunt u terecht bij de milieuambtenaar Theo Vernaillen:
 054 59 61 80
@ theo.vernaillen@galmaarden.be

Gemeentelijke administratie
gesloten op
 maandagavond 24 december 2012
 dinsdag 25 december 2012
 woensdag 26 december 2012
 maandagavond 31 december 2012
 dinsdag 1 januari 2013

Vrijwilligers gezocht voor Buurtinformatienetwerk (BIN)
Wat is een BIN ?
Een BIN is een gestructureerd samenwerkingsverband tussen politie en burgers onder leiding van een coördinator. De
lokale politie verbindt er zich toe dringende en preventieve
berichten inzake misdrijven en criminaliteit aan de leden
van het BIN te sturen.
Hoe werkt het buurtinformatienetwerk?
)) Je merkt iets abnormaals op of er gebeurd iets. Bel de
wijkpost van uw lokale politie!
)) De politiedienst evalueert de informatie en neemt de
nodige maatregelen.
)) Indien er voor de burger nuttige informatie is dan wordt
de BIN-coördinator ingelicht en start hij het BIN-netwerk op. Het bericht wordt telefonisch, per fax of via
e-mail verspreid aan alle leden.
)) De informatie wordt vlug en doeltreffend verspreid en
nodigt uit tot preventie, waakzaamheid of opmerkzaamheid.
Motiverend!
)) Iedereen kan meewerken, veilig en zonder enig risico.
)) Gebaseerd op uitwisseling van informatie in samenwerking met de politiediensten en overheid.
)) Het herstelt het veiligheidsgevoel, moedigt de waakzaamheid en preventie aan.
)) Minder criminaliteit en meer solidariteit!
Wie mag lid worden?
Elke (meerderjarige) inwoner, binnen de omschrijving van
het BIN en in bezit van een bewijs van goed gedrag en zeden, kan lid van het BIN worden.
Geïnteresseerd om lid van het BIN te worden of nog vragen,
dan kan u:
)) uw gegevens mailen naar info@binzuidpajot.be
)) online het formulier invullen op www.binzuidpajot.be
)) onderstaande inschrijvingsstrook invullen en in de voorziene doos aan de balie in het gemeentehuis steken of
per post opsturen naar Vincent Moreau, Beukenlaan 11
te 1570 Vollezele

Inschrijvingsstrook BIN
Naam en voornaam: ......................................................
Geboortedatum: ............................................................
Adres: ..........................................................................
....................................................................................
: ...............................................................................
@: ...............................................................................
wil lid worden van het BIN (buurtinformatienetwerk)
Galmaarden-Herne-Bever

G e me e n t e G a lma a rd e n
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Mededelingen
Afsteken vuurwerk en oplaten wensballonnen tijdens het eindejaar
Het gemeentebestuur wenst er haar inwoners op te wijzen
dat het afsteken van vuurwerk en het oplaten van wensballons (Thaise lampionnen) in Galmaarden is verboden.
Voor het maken van vuurwerk kan evenwel onder voorwaarden vooraf een vergunning aangevraagd worden.
Het recente voorval van de kerkbrand van Galmaarden heeft
ons daarenboven geleerd dat het gebruik van vuurwerk niet
zonder risico is.

Het oplaten van wensballonnen
(Thaise lampionnen) blijft ook
tijdens de eindejaarsfeesten
verboden.

Een afwijking op het afsteken van vuurwerk wordt minstens
2 weken op voorhand ingediend bij de dienst noodplanning:
 Marktplein 17 te 1570 Galmaarden
@ noodplanning@galmaarden.be
Meer informatie kunt u bekomen bij de gemeentelijk noodplanambtenaar de heer Theo Vernaillen:
 054 59 61 80.
Inwoners kunnen enkel afwijking vragen voor het afsteken
van feestvuurwerk dat aan particulieren mag verkocht worden en waarvan het afschieten onder volledige verantwoordelijkheid valt van de particulier.
Spektakelvuurwerk kan enkel worden afgeschoten door een
professionele vuurwerkmaker.

Nieuwe dienstregeling De Lijn
Vanaf 7 januari 2013 past De Lijn haar dienstregeling aan.
Surf naar www.mijnlijn.be voor:
)) dienstregeling
)) doorkomsten aan uw halte: op basis van een adres, halte, herkenningspunt of NMBS-station kun je opzoeken
wele lijnen aan de dichtstbijzijnde haltes voorbijkomen
en wanneer.
 De LijnInfo: 070 22 02 00
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De aanvraag voor vuurwerk moet melding maken van volgende informatie:
)) naam, adres van de aanvrager
)) de locatie (ligging) waar het
vuurwerk zal worden afgestoken
)) datum, aanvangsuur en tijdstip
afvuren laatste vuurpijl
)) het type af te schieten vuurwerk met opgave van de
herkomst (erkende handelaar)
)) indien dit op een locatie afgestoken wordt waarvan
de aanvrager geen eigenaar of gebruiker is dient een
uitdrukkelijke toelating van de eigenaar bijgevoegd te
worden (of mede-ondertekening)
)) attest van verzekeringsmaatschappij dat het afschieten
van het vuurwerk is opgenomen in de polis ‘familiale
verzekering’ en de burgerlijke aansprakelijkheid is
gedekt.
In een vergunning worden minstens volgende voorzorg- en
veiligheidsmaatregelen opgenomen:
)) de gebruiksaanwijziging moet aanwezig zijn en dient
strikt nageleefd te worden
)) de nodige maatregelen dienen getroffen voor het op
hol slaan van nabij verblijvende dieren
)) een veiligheidsperimeter dient duidelijk zichtbaar aanwezig te zijn
)) een blusapparaat dient bij de hand te zijn, alsook water als eerste EHBO-hulpmiddel
)) bij weigering is een tweede aansteekpoging van de
vuurpijl verboden

'Ligt de roes op de loer, denk aan
veilig vervoer’
Kiest u ook voor een veilige en alternatieve verplaatsingswijze om te gaan feesten op oudejaarsavond ?
Vindt u ook dat feestvieren en autorijden onder invloed van
alcohol, drugs en bepaalde medicatie niet samengaan ?
Start het nieuwe jaar 2013 op een veilige en leuke manier
en maak gebruik van de speciale feestbussen van De Lijn op
31 december 2012 in Vlaams-Brabant. Met een ticket van 3
euro kunt u op oudejaarsavond de hele nacht reizen en op
Nieuwjaar nog de bus nemen.
meer info? www.vlaamsbrabant.be/eindejaarscampagne
www.delijn.be

Politie
Lokale politie Pajottenland
Contactgegevens – openingsuren

De politiezone Pajottenland is opgedeeld in twee sectoren.
Als inwoner van Galmaarden behoor je tot de wijksector
Galmaarden - Herne - Bever.
Wijksector Galmaarden – Herne - Bever
Het onthaal in de wijkpost Galmaarden (Kammeersweg 8)
is geopend op maandag van 17 tot 20 uur, op dinsdag van
9 tot 12 uur en op donderdag van 9 tot 12 uur. U kunt de
politiepost bereiken:
 054 31 35 90 (tussen 8 en 21.30 uur)
 054 31 35 99
@ wijkpost.galmaarden@politiepajottenland.be.
De wijkinspecteurs zijn het aanspreekpunt voor gevallen
van overlast, storende problemen en kleine criminaliteit. Zij
zijn het best geplaatst om problemen aan te pakken, desgevallend te signaleren aan de bevoegde diensten. U kunt hen
eenvoudig bereiken:
 inspecteur Bert Langhendries:
0471 87 24 26
 inspecteur Luc Prové:		
0471 87 24 27
 inspecteur Godelieve Ricourt 		
0471 87 24 28
Buiten de vermelde openingsuren (onthaal wijkpost Galmaarden) kunt u ook terecht in de wijkpost van Bever of in
de wijkpost van Herne.
De wijkpost Bever (Plaats 10) is geopend op maandag van
9 tot 12 uur, op woensdag van 13.30 tot 16.30 uur en op
donderdag van 17 tot 20 uur.
U kunt deze politiepost bereiken:
 054 31 36 10
 054 31 36 19
@ wijkpost.bever@politiepajottenland.be
De wijkpost Herne (Centrum 15) is geopend op dinsdag van
17 tot 20 uur, op woensdag van 9 tot 12 uur en op vrijdag
van 9 tot 12 uur. U kunt deze politiepost bereiken:
 054 31 36 00
 054 31 36 09
@ wijkpost.herne@politiepajottenland.be
Tijdens het weekend en op feestdagen kunt u bovendien
terecht in de wijkpost Gooik (Bruneaustraat 101) van 9 tot
16 uur die dan fungeert als zonaal onthaal. U kunt deze
politiepost bereiken:
 054 31 35 50
 054 31 35 69
@ wijkpost.gooik@politiepajottenland.be

Operationele diensten
Niet dringende politiehulp: contacteer uw wijkpost tussen
8 en 21.30 uur.
Wanneer u onze posten telefonisch tracht te bereiken buiten
de vermelde openingsuren, wordt uw oproep automatisch
doorgeschakeld naar het provinciaal CIC (communicatie- en
informatiecentrum) in Leuven.
Gespecialiseerde diensten
Bruneaustraat 101 – 1755 Gooik
Openingsuren op weekdagen: 8 uur – 16.30 uur
LL Operaties en coördinatie:
 054 31 35 00
@ operaties@politiepajottenland.be
LL Slachtofferbejegening / Jeugd&Gezin:
 054 31 35 61
@ slachtofferbejegening@politiepajottenland.be
Alfred Algoedstraat 75 - 1750 Lennik
Openingsuren op weekdagen: 8 uur - 16.30 uur
LL Recherche:
 054 31 36 20
@ recherche@politiepajottenland.be
LL Verkeer:
 054 31 36 30
@ verkeer@politiepajottenland.be
LL Wapens:
054 31 36 33
@ wapens@politiepajottenland.be
Heeft u dringende politiehulp nodig, aarzel dan niet om het
noodnummer 101 of 112 (GSM) te bellen!
Administratieve diensten (Secretariaat korpschef)
Politiezone Pajottenland - Bruneaustraat 101 – 1755 Gooik
Openingsuren op weekdagen: 8 uur – 16.30 uur
 054 31 35 41		
 054 31 35 49
@ info@politiepajottenland.be

Gemeente Galmaarden

9

Politie
Preventietips
Inbraakpreventie!

De eindeaarsperiode is in aantocht en nu het vroeger donker wordt, brengen we graag een aantal preventietips in
herinnering. Bij 'inbraakpreventie' wordt meestal gedacht
aan zware sloten en dure alarminstallaties. Maar inbraakpreventie start eerst en vooral bij jezelf! Want welk nut
hebben zware en dure sloten als je ze toch niet op slot
doet? Door aandacht te besteden aan een aantal eenvoudige maatregelen kan je de kans op een inbraak reeds
aanzienlijk verminderen:
 Sluit alle ramen en deuren.
Vergeet niet uw ramen en deuren te sluiten wanneer
u uw woning verlaat, ook al is het maar voor even.
Vergeet hierbij de ramen en deuren op de eerste verdieping niet. Controleer ook het tuinhuis keldergaten,
lichtkoepels, de achterdeur,… Berg sleutels van raamen deursloten goed op en doe er geen label aan.

 Met vakantie!
Bent u met vakantie, laat in uw woning dan een bewoonde indruk na. Vraag of iemand uw bus wil leegmaken. Een overvolle brievenbus geeft aan dieven een
duidelijk signaal van langdurige afwezigheid. U kunt
tijdens de eindejaarsperiode ook een beroep doen op
de lokale politie Pajottenland voor het uitvoeren van
het afwezigheidstoezicht. Het formulier om dit toezicht
aan te vragen kan worden afgehaald in het plaatselijke
wijkkantoor. Het is eveneens beschikbaar via de website “www.politiepajottenland.be” en kan bijgevolg ook
worden gemaild. Het ingevulde formulier dient ten laatste 10 dagen vóór het vertrek te worden overgemaakt
aan de politiediensten.

 Verlichting.
Verlichting is één van de vijanden van inbrekers. Buitenverlichting doet niet enkel uw woning en tuin goed
uitkomen. Ze schrikt ook ongewenste bezoekers af.

Gauwdiefstal

		
		

Slachtoffer worden van gauwdiefstal is
niet leuk en brengt een hele rompslomp
met zich mee. Neem zeker de nodige
voorzorgen, vooral nu de eindejaarsperiode er weer aan komt!
)) Houd je handtas stevig tussen arm
en lichaam.
)) Een handtas laat je nooit onbeheerd achter.

)) Let erop dat je je handtas altijd sluit.
)) Pas op en wees alert bij grote drukte
Wenst u meer informatie om gauwdiefstal te vermijden?
Informeer hierover bij de gemeente, de politie- of preventiedienst. Ook op de website www.vlaamsbrabant.be/gauwdiefstal vindt u advies.
Ben je toch het slachtoffer van een vingervlugge dief? Vergeet niet om aangifte te doen bij politie.

Snelheidscontroles
In augustus, september en oktober controleerde de politie 4062 voertuigen op snelheid
(bemande camera). Hiervan stelden ze 492 overtredingen vast.
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Milieu
Containerpark
Het containerpark is gelegen in de Brusselstraat 23 B
te Galmaarden.
Informatie over het gebruik van het containerpark vindt u in
de folder “ILVA containerparken” die huis-aan-huis bedeeld
werd of op www.ilva.be.

Openingsuren containerpark:
Dinsdag:
8:30 u tot 14:30 u
Woensdag:
13:00 u tot 19:00 u
Donderdag: 13:00 u tot 19:00 u
Zaterdag:
09:00 u tot 16:00 u
Maandag en vrijdag gesloten

Wintertips!
Bescherm uw waterleiding
Winterse temperaturen kunnen ervoor zorgen dat uw waterleiding en watermeter bevriezen.
Om dit te vermijden, geeft de Vlaamse Maatschappij voor
Watervoorziening graag enkele tips:
)) Zorg ervoor dat de temperatuur in alle lokalen met waterleidingbuizen steeds boven het vriespunt blijft.
)) Als het niet mogelijk is een vorstgevoelig lokaal te verwarmen, kan u een elektrisch verwarmingslint rond de
leiding plaatsen. Let op voor kunststofbuizen: die kunnen smelten door de warmte.
)) Geef de nodige aandacht aan buitenkraantjes en leidingen in of tegen koude buitenmuren, vooral als die zijn
blootgesteld aan koude wind.
)) Is de woning in de winter onbewoond? Speel dan op veilig en sluit het water af. Vergeet echter niet vooraf alle
leidingen leeg te laten lopen. Draai daarom alle kranen
open nadat u de hoofdkraan heeft dichtgedraaid.
Om goed voorbereid te zijn, controleert u best voor de winter of de hoofdkraan goed sluit en de leegloopkraantjes in
de buurt van de hoofdkraan goed werken. Zo komt u in de
koude wintermaanden niet voor verrassingen te staan.

Afvalinzameling bij winterweer
(diensten ILvA)
Voor wat betreft de afvalinzameling bij winterweer verwijzen
wij naar de bepalingen vermeld onder de “maand december”
opgenomen in de afvalkalenders april 2012 – maart 2013.

Kringwinkel ’t Vierkant
Zamelt alle herbruikbare goederen in.
U kan zelf de goederen brengen
naar onze winkels of ze gratis laten afhalen bij u thuis na
telefonische afspraak (ook inboedels). Afgedankte elektronische apparaten kan u ook bij ons kwijt. Wij herstellen ze
of voeren deze af via erkende afvalverwerkingsbedrijven.
Breng eens een bezoekje aan onze winkels, u vindt beslist
het kringding dat u al zolang zoekt.
Steun het milieu en de sociale tewerkstelling!
De ophalingen zijn gratis!
U kunt ons bereiken:
 Abdijstraat 4 in Geraardsbergen
 Oude Kaai 11 / Ring Oost 14B in Ninove
054 32 05 00
@@ ophaaldienst@tvierkant.be
 www.tvierkant.be

Weerstation Meteo Tollembeek
Wenst alle inwoners van Galmaarden een voorspoedig 2013.
Verenigingen die het weerstation in groep wensen te bezoeken kunnen contact opnemen:
 0475 74 56 76
@ info@ meteotollembeek.be
Er is nu een ontvangstruimte tot 25 personen, met voorstelling van “satelliet beelden – wolken foto’s".
De weerkaarten en weerradars kan men op een groot
scherm zien. Voor de bezoekers is er een kleurenbrochure
ter beschikking

Voor meer tips kan u terecht op www.vmw.be.
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Welzijn - O.C.M.W.
Speelpleinwerking 2013

Serviceflats
Vind je je eigen woning te groot? Is het onderhoud van je
woning of je tuin een te grote last? Voel je zich thuis misschien eenzaam of onveilig? Ben je ouder dan 60 jaar en
nog voldoende zelfredzaam?
Dan is een serviceflat misschien iets voor jou.

Voor wie?
Kinderen van 3 tot en met 12 jaar (er zal een aangepast
programma voorzien zijn voor 3 tot 5-jarigen)
Waar?
De lokalen van de Notelaar naast de gemeentelijke basisschool van Vollezele, Ninoofsesteenweg 72.
Wanneer?
Krokusvakantie: 11 tot 15 februari 2013
Paasvakantie: 2 tot 12 april 2013 (niet op paasmaandag)
Zomervakantie: 1 juli tot 29 augustus 2013 (niet op 15/8)
Herfstvakantie: 28 tot 31 oktober 2013 (niet op 1/11)
Kerstvakantie: 23 december 2013 tot 3 januari 2014 (niet
op kerstdag en nieuwjaarsdag)
De activiteiten vinden plaats tussen 9 uur en 16 uur en er is
opvang van 7 uur tot 18 uur stipt.
Prijs?
Het eerste kind betaalt € 7,5. Het tweede betaalt € 3,75 en
het derde kind uit hetzelfde gezin is gratis (op eenzelfde dag
aanwezig). Verzekering, drank, uitstappen en andere activiteiten zijn inbegrepen in deze prijs, tenzij anders vermeld.
De kinderen dienen wel hun lunchpakket mee te brengen.
De speelpleinwerking is ook fiscaal aftrekbaar.
Inschrijven?
Enkel voor de zomervakantie dient er vooraf ingeschreven
te worden.
Meer informatie: Marleen Segers
 054 31 73 01
@ speelpleinwerking@ocmwgalmaarden.be.

Het serviceflatgebouw “Akkerwinde”is gelegen in de Steenstraat te Vollezele en bestaat uit een conciërgewoning en
twaalf aangepaste flats voor senioren. Je kan er als alleenstaande of als echtpaar wonen. Elke flat is uitgerust met
een inkomhall, een leefkamer met ingerichte kookhoek, een
slaapkamer en een badkamer voorzien van een douche, WC
en lavabo. In de kelder is er een opbergruimte voorzien en
in de tuin is er een fietsbergplaats. Het noodoproepsysteem
verbonden met de conciërgewoning verzekert je 24u op 24u
hulp in noodsituaties.
Daarnaast is er een gemeenschappelijke polyvalente ruimte,
een badkamer met ligbad, WC’s en een keuken met droogkasten.Het gebouw is omringd door een mooie tuin met afgeschermd terras en een petanquebaan.
In een serviceflat woon je zelfstandig, net zoals in een eigen
woning. Je kan je flat naar eigen smaak inrichten met je
eigen meubelen, je beslist zelf over je dagindeling en over
het bezoek dat je ontvangt.
Een maatschappelijk assistente houdt wekelijks ter plaatse
een zitdag voor de bewoners.
Indien je wenst kan je beroep doen op de thuisdiensten
van het OCMW of een andere organisatie zoals poetsdienst,
gezinszorg, minder mobielen centrale, warme maaltijden en
klusjesdienst.
Meer informatie: Chantal Casier
 054 31 73 08.

Hulpverlening bij extreme weersomstandigheden
Bij extreem winterweer en gezien de hoge brandstofprijzen
kunnen de meest kwetsbare inwoners uit onze gemeente
(bejaarden, alleenstaanden, …) ook deze winter in problemen komen.
Daarom willen wij vragen om risicosituaties te signaleren bij
de sociale dienst van het OCMW.
 054 31 73 08
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Welzijn - O.C.M.W.
Telefoonster Pajottenland doorbreekt eenzaamheid van de
alleenwonenden
Goede morgen, hoe gaat het met u?
Goede morgen, Anna… Goede morgen Maurice, uitstekend
geslapen? Alles in orde? Een paar vraagjes volstaan meestal
om alleenwonenden even op te beuren, een luisterend oor
te bieden en het sociaal contact weer te bevorderen. Anna
en Maurice zijn senioren die nog in hun eigen huisje wonen
en willen blijven wonen. Zij maken gebruik van de Telefoonster.
Wat houdt de Telefoonster nu eigenlijk in? Regelmatig belt
een vrijwilliger een alleenwonende om te horen hoe het met
hem of haar gaat. Hij of zij die van de Telefoonster gebruikt
maakt, bepaalt zelf hoe vaak hij of zij wordt opgebeld: elke
dag of meerdere dagen per week.
Deze dienstverlening is volledig gratis. Wie gebruik maakt
van de Telefoonster, moet helemaal niets betalen. De vrijwilligers gaan vertrouwelijk om met wat de gebruiker hen
vertelt. Zij houden zich aan de zwijgplicht.
Regio
Het project Telefoonster omvat vijf gemeenten uit Zuid-Pajottenland: Herne, Galmaarden, Bever, Gooik en Pepingen.
Waarom een Telefoonster?
Uit onderzoek blijkt dat eenzaamheid toeneemt onder de
ouderen. Vele ouderen zijn nog in staat thuis te wonen met
de hulp van thuiszorgdiensten maar hun sociale contacten
zijn afgebrokkeld door sterfte, verhuis, enz…

PWA

(Plaatselijk WerkgelegenheidsAgentschap)
Voor alle inlichtingen kunt u terecht bij:
LL Betty Vanaudenhove - 054 59 61 82
elke dinsdag van 8u tot 12u
elke donderdag van 8u tot 12u en
van 13u tot 16u
LL Marc Deteye - 0475 62 11 18
Iedereen die werk zoekt, kan op de PWA-dienst een PC
raadplegen. Bel eerst naar deze dienst om een afspraak
te maken.
Gesloten: van 21 december 2012 t.e.m. 1 januari 2013

Vaak zijn ze ook minder mobiel en hun contacten zijn beperkt tot de dokter, poetsvrouw of verzorgenden. Familie
woont immers niet altijd meer in de onmiddellijke omgeving.
Nut
Wat is nu het nut van het project Telefoonster? Het verhoogt het veiligheidsgevoel bij de alleenstaanden. De gebruiker heeft de zekerheid dat mocht er iets fout lopen dit
vrij snel gesignaleerd kan worden. Het telefonisch contact
biedt de gebruiker met weinig of geen sociale contacten de
kans om met iemand te praten en op die manier de vereenzaming tegen te gaan.
Wie zijn wij?
Telefoonster bestaat uit vrijwilligers uit de regio die in een
beurtrol alleenwonenden, senioren en personen die zich
moeilijk kunnen verplaatsen regelmatig opbellen. Zij voeren
een kort of een iets langer gesprek met de opgebelde persoon. De vrijwilligers ontvangen voor elk gepleegd telefoontje een vergoeding.
Meer info nodig?
Wenst u als alleenstaande ook regelmatig opgebeld te worden door ons vrijwilligersteam of hebt u zin om zelf alleenstaanden te bellen, bel dan voor meer info en advies elke
voormiddag naar:
Stefaan Detandt
Coördinator Telefoonster Pajottenland
@ stefaandetandt@hotmail.com
 02 532 05 33

PWA-Galmaarden zoekt
werknemers (stempelgerechtigd) om allerhande kleine
klusjes en/of klein tuinonderhoud te verrichten bij particulieren.
Indien u interesse hebt en in aanmerking komt (*),
gelieve telefonisch, schriftelijk of per e-mail contact op
te nemen met Betty Vanaudenhove om verdere details
te bespreken:
 Marktplein 17 – 1570 Galmaarden
054 59 61 82
@@
pwa@galmaarden.be
(*) indien u 45 jaar of ouder bent en minstens 6 maand
ingeschreven bent als werkzoekende
(*) indien u jonger bent dan 45 jaar en minstens 2 jaar
ingeschreven bent als werkzoekende
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Onderwijs

Gemeentelijke Basisscholen Galmaarden
Samen met ouders, grootouders en allen die betrokken worden bij de opvoeding van uw kinderen bouwen wij in de
school dagelijks aan de opvoeding van uw kind. Een enorme, maar dankbare uitdaging die wij graag aangaan.
Navorming van het schoolteam is hierbij heel belangrijk.
Tijdens onze eerste pedagogische studiedag lag de focus op
taalbevordering. Elk teamlid krijgt bovendien de mogelijkheid op individuele navorming. Zo krijgen nieuwe ideeën
of inzichten de kans om zich in onze scholen te integreren.
Ook via de vele stagiaires waait er heel wat nieuwe wind
onze scholen binnen. Enkele tientallen moeten er zijn op
jaarbasis. Richting verzorging, kleuterleidsters, onderwijzers en leraren LO. Elk jaar opnieuw staan ze te drummen
om in onze gemeentescholen stage te mogen lopen.
Ook het schoolbestuur doet zijn duit in het zakje. De plannen voor een nieuw schoolgebouw voor de Centrumschool
de Knipoog krijgen stilaan vorm en ook aan de Hoogstraat
nr. 6 komt een nieuw schoolgebouw. Deze 2 grote projecten
springen het meest in het oog. ‘Kleinere projecten’ werden
wel al gerealiseerd: de renovatie van de benedenverdieping
van het oude schoolgebouw in Vollezele, een nieuwe luifel
in Tollembeek, een nieuwe trap op Herhout.
Ook nieuw op Herhout is hun directeur!
Op maandag 5 november deed Rudi Veyt er zijn intrede.
Rudi kan beroep doen op een jarenlange onderwijservaring.
Hij was o.a. ICT-en zorgcoördinator en vervulde ook al een
directiefunctie.
Koken kost geld! Hoogstraat 6 en Centrumschool de Knipoog organiseerden in samenwerking met hun ouderraden
alweer een zeer succesvol eetfestijn. Dankzij die inkomsten
kan de school- en klaswerking financieel extra ondersteund
worden.

Een brede waaier aan activiteiten draagt bij tot een ‘levendige’ school. Een selectie:
In al onze scholen…
)) gingen reeds heel wat klassen op theaterbezoek
)) ging men de herfst beleven via leerwandelingen
)) organiseerde men een fantastisch grootoudersfeest
)) ging de 1ste graad op tweedaagse sportklassen te Ninove
)) was er Rollebolle voor de 2de en 3de kleuterklas
)) werden er op woensdagnamiddag buitenschoolse sportactiviteiten georganiseerd
)) kwam de sint op bezoek
Nog een greep uit het schoolgebonden aanbod:
In Tollembeek aan de Schoolstraat
)) nam het 6de leerjaar deel aan de technologieolympiade
)) organiseerde de werkgroep leesbevordering tal van
leesbevorderende activiteiten
)) stond een ‘gezondheidsweek’ in het teken van emotioneel welbevinden
)) werd er een mobiliteitsplan opgemaakt i.f.v. het bekomen van subsidies
In Galmaarden aan de Hoogstraat
)) zongen ze voor het klimaat (zie YouTube)
)) namen ze deel aan het inlevingsproject ‘Wonen op het
dak’
)) kwam de Reptischool lesgeven over reptielen, spinnen
en amfibieën
In Vollezele aan de Ninoofsesteenweg
)) hielden de kleuters een mega receptie om het nieuwe
schooljaar in te luiden
)) gingen 4de, 5de en 6de voor het eerst op stadsklassen
naar Antwerpen: een succes!
)) gingen ze traditiegetrouw kastanjes rapen op domein
Steenhault

De directies,
Gerry Depelseneer - Christine De Taeye - Patrick Hugo - Rudi Veyt
Coördinator scholengemeenschap, William Cools
De voorzitters van de ouderraden,
Wim Wantens - Hans De Strijcker – Marleen Verheyen – Henk Meij
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Onderwijs
Vrije Basisschool Sint-Catharinacollege Galmaarden
We zijn weer reeds een paar maanden goed op dreef. De
leerlingen zijn de schoolbankjes terug gewoon. En er is al
heel wat organisatietalent gebleken: 100-leerlingenfeest
(zie verder), openklasdag, schooluitstap naar Zaventem,
openluchtklassen (zie verder), sleep-in, educatief pakket
natuurpunt,…
Tijdens dit schrijven zijn we ook bezig met het voorbereiden
van de komst van de sint en de kerstman (op de kerstmarkt
14 december).
Het oudercomité steekt bij tal van activiteiten de handen uit
de mouwen. Dit jaar worden ze versterkt met een extra lid
en heel wat helpende handen. Dank daarvoor! Enkelen leerden elkaar al beter kennen bij de verdeling van de Lotuskoekjes. Een start van vele leuke momenten…
De honderd voorbij...
Met veel trots en blijdschap mochten wij onze ouders en
kinderen op 3 september 2012 melden dat wij na meer
dan 30 jaar de kaap van 100 leerlingen hadden overschreden!
Wij startten het schooljaar 2012-2013 met 107 kinderen. En
er komen er in de loop van het jaar nog heel wat bij!
Wij vonden dit een gegronde reden voor een feestje! Daarom nodigden wij ouders, groot-ouders, directie en Z.E.H.
Principaal uit om de eerste schoolweek feestelijk af te sluiten.
De kinderen liepen bij het einde van de schooldag via de
rode loper en een boog van ballonnen de school weer binnen. De ouders vormden een erehaag voor hun oogappels.
Daarna werden niet minder dan 107 ballonnen de lucht ingelaten. We maakten ook een grote schoolfoto. Allemaal
dicht bij elkaar, zodat we er alle 107 op konden!

Openluchtklassen Tongerlo 3de graad
Op maandag 1 oktober vertrokken we op open-luchtklas
naar Tongerlo. Onze eerste stop was Hidrodoe in Herentals: een interactief centrum rond water. Daar leerden we de
verschillende functies van water, hoe water voorkomt in de
natuur, waar we allemaal water voor gebruiken…
Tijdens de week stond er nog veel meer op het programma.
Er was sport en spel, een bezoek aan de Norbertijnenabdij
van Tongerlo, een boswandeling, een quiz, gezelschapsspelen, vrij podium en traditiegetrouw een afscheidsfuif.
Tijdens de sportactiviteiten werden de kinderen begeleid
door ervaren sportmonitoren van Sporta. We maakten kennis met scoops, team-trophy, boogschieten, verschillende
disciplines van atletiek, airtrack, speedminton, tagrugby,
junglepiste, knotshockey, …
Enthousiaste gidsen brachten onze leergierige kinderen
kennis bij over het leven in het bos . We kwamen we ook
veel te weten over het leven in de abdij en de geschiedenis
van de Norbertijnenorde.
Deze onvergetelijke week droeg vast en zeker bij tot een
hechtere band tussen de kinderen van de verschillende vestigingen.
Meester Wim en Gert
Neem je agenda 2013 bij de hand...
Mosselfestijn: 18-19 januari 2013 in zaal Willem Tel
Grootouderfeest: 7 maart 2013 in Baljuwhuis
Receptie plechtige communie: 21 april 2013
Receptie 1e communie: 4 mei 2013

Een spetterend 2013 gewenst,
Tenslotte kwam er een grote taart met vuurwerk en het getal 107 erop in marsepein. Iedereen kreeg een stukje. Met
een glaasje in de hand klonken we op het nieuwe schooljaar. Ouders, leerkrachten en directie sloegen met elkaar
een babbeltje en leerden elkaar een beetje beter kennen.
Het was een geslaagd feest en het wordt beslist ook een
geslaagd schooljaar!

Vanwege directie, leerkrachten en oudercomité,
St-Catharinacollege, Bergstraat 40, Galmaarden

De juffen en meester
Eline, Geertrui, Ulrike, Katleen, Elien, Isabelle & Wim
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Sport
Monitoren zomersportweken ge- Sportprijsuitreiking en kampioezocht!
nenviering
Voor de begeleiding van de sportkampen tijdens de zomervakantie wenst de sportdienst te beschikken over een dynamisch team van gemotiveerde en bekwame monitoren.
De sportweken gaan door van 8 t.e.m. 12 juli 2013 en van
19 augustus t.e.m. 23 augustus 2013. Voldoe je aan de volgende vereiste en/of diploma’s:
55 je bent minimum 16 jaar zijn
EN
55 je bent student lichamelijke opvoeding OF
55 je hebt een sportpedagogisch diploma of getuigschrift
OF
55 je hebt een bachelor- of masterdiploma lichamelijke opvoeding OF
55 je kan ervaring als begeleider in de sportsector voorleggen
dan kan je je kandidaat stellen als monitor voor deze
sportwe(-ken)ek.
De vergoedingen zijn volgens ervaring of behaald diploma.
Vraag een kandidaatformulier op bij de dienst sport.
 054 51 61 60
@ sport@galmaarden.be

Begeleider(s) Start to-projecten
gezocht!
Voor de begeleiding van de Start to-projecten in 2013 wenst
de sportdienst beroep te doen op gemotiveerde en bekwame begeleider(s) of een sportvereniging.
Start to bike
Start to duathlon
Voldoe je aan de volgende vereiste en/of diploma’s:
55 je bent minimum 16 jaar zijn
EN
55 je bent student lichamelijke opvoeding OF
55 je hebt een sportpedagogisch diploma of getuigschrift
OF
55 je hebt een bachelor- of masterdiploma lichamelijke opvoeding OF
55 je kan ervaring als begeleider in de sportsector voorleggen
dan kan je je kandidaat stellen als begeleider voor één of
meerdere Start to-projecten.
Ook een sportvereniging kan zich kandidaat stellen om de
begeleiding te doen.
De vergoedingen zijn:
- volgens ervaring of behaald diploma voor een individu
- via een terugschuldvordering voor sportverenigingen
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Deze viering gaat door op vrijdag 1 maart 2013 om 20 u.
In de Baljuwzaal van het GC Baljuwhuis kan je genieten
van een aanvullend sportprogramma in een organisatie van
de lokale sportraad in samenwerking met het gemeentebestuur. De presentatie is in handen van Kris Baert.
Naar jaarlijkse gewoonte worden naast de kampioenen ook
de winnaar van 'Sportlaureaat 2012', 'Trofee voor sportverdienste 2012' en 'Sportlaureaat 2012 bij de jeugd' gekozen.
De laureaten werden door de sportraad verkozen. Om het
helemaal spannend te houden, worden de drie winnaars pas
aan het eind van de avond bekendgemaakt.

Oproep kampioenen!
Personen of verenigingen die in 2012 in hun sport of sportdiscipline kampioen zijn geworden, kunnen zich nog kenbaar
maken vóór 31 januari 2013 met het oog op de sportviering.
@ sport@galmaarden.be

Initiatie Curve Bowls
Curve bowls is een sport gebaseerd op petanque. De bedoeling is net zoals bij petanque zo dicht mogelijk bij het balletje te geraken aan de overkant . Bij petanque moet je de
bal gooien, bij curve bowls rollen .
Curve bowls wordt gespeeld in een sporthal op een hiervoor
ontworpen mat van 1,80 cm breed en 14 m lang. Omdat een
curve bowls bal in één richting rond is en in de andere niet,
en één kant die zwaarder is dan de andere maakt hij een
curve wanneer hij zijn snelheid verliest.
Wanneer?
Dinsdag 19 en 26 februari en 5 maart
		
telkens van 9.30u - 11.30u
Waar?		
TRB-zaal (achter het gemeentehuis)
Prijs?		
GRATIS
Inschrijven? @ sport@galmaarden.be
		 054 51 61 60
		
Opgelet: maximum 16 deelnemers/dag

Nog geplande activiteiten
 Sportdagen voor alle leerlingen van de 5 basisscholen in
de gemeente (van 1ste tot en met 6de leerjaar).
 Avonturensportdag in de Paasvakantie in Geel.
 Kijk! Ik fiets! in mei of juni 2013.
 Omnisportkampen voor 6-12 jarigen:
- van 8 t.e.m. 12 juli 2013
- van 19 t.e.m. 23 augustus 2013
(inschrijven kan pas vanaf 1 april 2013)
 Kleutersportdag(en) in de zomervakantie 2013

Sport
Start to run: van 5 - 10 km
Ooit al eens 10 km willen lopen maar
je weet niet hoe je er aan moet beginnen?
Ben je het beu om telkens alleen te
moeten lopen?
Wil je iets doen aan je gezondheid en conditie?
Dan kan je vanaf 15 april 2013 terecht op de start to run
5 - 10km. Onder leiding van toptrainer en ex-olympiër
Herman Mignon worden de looptrainingen geleidelijk opgebouwd naar 10 km. Op maandag en woensdag train je in
groep, daarnaast loop je nog 1 keer individueel.
Op zondag 23 juni 2013 vindt de test plaats, aansluitend
met diploma-uitreiking en receptie.
Wanneer?
Start maandag 15 april 2013 – 19.30u
		
Elke maandag en woensdag – 19.30u
Waar?		
Finse piste, sportplein Galmaarden
Prijs?		
20 euro
Inschrijven? @ sport@galmaarden.be
		 054 51 61 60

Start to bike: van 30 - 100 km
Ooit al eens 100 km willen fietsen in het
mooie Pajottenland je weet niet hoe je er aan
moet beginnen?
Ben je het beu om telkens alleen te moeten
fietsen?
Wil je iets doen aan je gezondheid en conditie? Of wil je
gewoon gezellig samen aan sport doen?
Dan kan je vanaf 14 april 2013 terecht op de start to bike 30
– 100km. Onder leiding van een ervaren fietser worden de
fietstrainingen geleidelijk opgebouwd van 30 naar 100 km.
Op zondag train je in groep met fietsbegeleider, daarnaast
staan er nog 2 individuele fietstrainingen op het programma
(die kan je eventueel ook samen doen, maar zonder trainer).
Op zondag 23 juni 2013 vindt de test plaats, aansluitend
met diploma-uitreiking en receptie
Wanneer?
Start zondag 14 april 2013 – 8.30u
		
naarmate verder in het schema 8u
Waar?		
Vertrek en aankomst sportplein Galmaarden
		
of kerkplein Galmaarden
Prijs?		
20 euro
Inschrijven? @ sport@galmaarden.be
		 054 51 61 60

In de kijker: Pajotse 400
Pajotse 400: fietstocht binnen 24 uren
De uitdaging voor de geoefende wielertoerist in 2013!
Sportregio Pajottenland organiseert voor de eerste maal de
Pajotse 400: een fietstocht doorheen het Pajottenland en de
Zennevallei van 400 km die men dient af te leggen binnen
de 24 uur. Je kan ook kiezen voor 200 km binnen 12 uren.
Vier verschillende lussen van 100 km met de sporthal van
Gooik als centraal knooppunt.
Wanneer?
		
Waar?		
		
Prijs?		
		
Meer info?
		
		

vrijdag 21 juni om 22u
zaterdag 22 juni
Sporthal Koornmolen
Processiestraat 15, 1755 Gooik
- 15 euro voor de 400 km
- 8 euro voor de 200 km
www.facebook.com
www.vlaamsbrabant.be/sportregio
www.vlaamsbrabant.be/vrije-tijd-cultuur

Zumba®gold
Wil je graag aan je conditie werken? Wil je graag calorieën
verbruiken? Maar...op je eigen tempo?
Dan is Zumba®gold zeker iets voor jou!
Zumba®gold is de light-versie van Zumba. Makkelijk te volgen. Veilig voor iedereen. En zonder explosieve bewegingen... Maar uiteraard wel 100% fun én met 100% resultaat.
Ideaal voor beginners, voor wie lang niet gesport heeft,
voor alle 30-, 40-, 50-, 60-...‘plussers’.
De Zumba®gold lessen gaan door op maandag:
II in het GC Baljuwhuis van 14u tot 15u
II in de TRB-zaal (naast gemeentehuis) van 19.30u tot
20.30u en van 20.45u tot 21.u45
Bovendien is je eerste (proef)les gratis!
Voor alle info:  0474 58 49 55
		 www.zumba-annabelle.be
Cadeautip: Schenk je vriendin, moeder, dochter, zus of
schoonzus een 10-beurtenkaart cadeau en krijg zelf één
beurt gratis!

G e me e n t e G a lma a rd e n
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Jeugd
Kinderhoogdag
10 maart is het weer zo ver!
De tweede editie van de Kinderhoogdag vindt plaats in
Galmaarden.
De Kinderhoogdag is een cultuurfestival voor kinderen van 3
tot 12 jaar en hun ouders/grootouders/broers en zussen,…
Er is een aanbod aan zotte workshops, coole voorstellingen,
gekke doorlopende animaties en een spetterende slotshow!
Maak kennis met cultuur op een coole, speelse manier!
Waar?		
GC Baljuwhuis
Wanneer?
Zondag 10 maart 2013
Start?		
11u
Einde?		
17u
Inschrijven? Verplicht en kan vanaf 30 januari 2013.
Info?
Jeugddienst Galmaarden
		054 51 61 60
		
@ jeugd@galmaarden.be

Buitenspeeldag
We vliegen buiten, weg van TV,
weg van PC! Wat een schitterend
idee!
In samenwerking met Nickelodeon
en de Vlaamse Overheid organiseert de jeugddienst van
Galmaarden de tweede editie van de Buitenspeeldag. Laat
die nieuwste PSP, vergeet die programma’s op TV en doe
lekker met ons mee! Wij gaan die dag buitenspelen zoals
het hoort. Op woensdag 27 maart 2013 kunnen de kinderen,
onder begeleiding van de ouders, terecht op het sportplein
van Galmaarden om zich uit te leven met springtouwen,
springballen, springkastelen, stoepkrijt, voetballen en nog
veel meer! Ze kunnen zich een volledige namiddag uitleven
in de gezonde buitenlucht!
Inschrijven?
Wanneer?
		
Waar?		
Prijs?		
Voor wie?
Info?		
		

Verplicht op de Jeugddienst Galmaarden
Woensdag 27 maart 2013
13.30u – 17u
Sportplein Galmaarden
Gratis
Voor iedereen!
054 51 61 60
@ jeugd@galmaarden.be

Hou zeker onze facebookpagina in het oog

Jeugd Galmaarden
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In de kijker
Er viel weer heel wat te beleven...

Op uitstap naar Bobbejaanland

Voorleesnamiddag in de BIB
De grote thuisbak

Fit in 12 weken

computerles

Kaffee Matinee
Theater Houtekop

Mevrouw Paulien Rampelberg uit Galmaarden,
winnares van de fotowedstrijd "Waar in Galmaarden?" mocht een "Straffe Streek Productenmand" in ontvangst nemen.t: het belang van
gezonde voeding

De slimste gemeente van Vlaanderen

Gemeente Galmaarden
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Cultuur
CULTUURRAAD Bronzen Urbanus 2012 met KOKhER
Het jaar 2012 zit erop en dus brandt weer op ieders lippen
de vraag: welke Galmaardse persoon of vereniging heeft
zich het afgelopen vlak op cultuurgebied zo verdienstelijk
gemaakt dat hij of zij een loodzware mini-replica van het
Urbanusbeeld in Tollembeek thuis op de kast mag plaatsen?
(Dit jaar wordt trouwens het laatste uitgereikt van de 12
beeldjes die in 2000 door Urbanus zijn geschonken…) Het
antwoord krijgt u op 19 januari.
Het ziet ernaar uit dat de formule van de uitreikingsavond
totaal anders zal zijn dan de vorige jaren: meer genomineerden, meer strijd, meer spanning! Hopelijk vindt Urbanus zelf tussen zijn drukke bezigheden door (nu ook al als
kledingontwerper!) weer tijd en goesting om het kleinood
te komen uitreiken.

Pension van lichte zeden
Wanneer Betty en Cor aankomen in het
huis waarvoor ze twee weken zullen zorgen, kunnen ze onmogelijk vermoeden
wat hen te wachten staat.
Het huis is geen gewone woning maar
een nogal ongewoon pension waar tijdens de twee weken
van hun verblijf verschillende gasten van divers pluimage al
dan niet aangekondigd komen verblijven. Dat dit gaat leiden
tot hilarische toestanden is dan ook onmogelijk te vermijden. Kortom een gezellige komedie die borg staat voor een
plezierige theateravond.
Deze produktie is een gezamenlijk project van Teater Kompeks Gooik en Theater Kollektief Galmaarden vzw, samen
TKG . De samenwerking kwam tot stand op vraag van regisseur Elie Herregodts die na de positieve ervaring vorig jaar
in Gooik (Drinken de goden Duvel?) de krachten van de
verenigingen wou bundelen.
Het grote pluspunt van deze samenwerking is zeker de mogelijkheid om voor dezelfde inspanningen de cast meer aan
bod te laten komen met 9 voorstellingen – 5 in Gooik en 4
in Galmaarden – in plaats van de gebruikelijke optredens in
eigen gemeente.
Bijkomend pluspunt is de kans om met een stuk uit te pakken waarin een groter aantal acterende leden kunnen spelen en niet onbelangrijk in deze tijden van crisis voor beide
verenigingen een kleiner kostenplaatje.
Wanneer?
vrijdagen 15 en 22 februari 2013
		
zaterdagen 16 en 23 februari 2013
Waar?		
GC Baljuwhuis
Prijs?		
€ 8 in VVK en € 10 aan de kassa
Reservatie? verplicht
		@ greetdesper@hotmail.com
		 0475 90 05 43 en 0476 47 65 12
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Geert Vanhassel van Ring-tv stelt de genomineerden aan u voor. Tussen de plichtplegingen door zorgt de populaire groep KOKhER
uit onze buurgemeente voor muzikale omkadering.
Zoals gewoonlijk is de toegang gratis.
Wanneer? zaterdag 19 januari 20.30 u
(niet om 20 u zoals gewoonlijk)
Waar?
Baljuwzaal in GC Baljuwhuis.

Balletgroep
Feniks
"Nieuwjaarsballet 2013"

brengt

Na een jaar van danslessen en choreografieën inoefenen,
staan de leerlingen en juffen van Balletgroep Feniks uit Vollezele alweer klaar om u hun jaarlijkse dansgala te brengen,
voor de zevende maal reeds.
Om het nieuwe jaar op magische wijze in te zetten, brengen we ditmaal ons dansgala opnieuw in de vorm van een
nieuwjaarsballet, ons alom gekend recept dat we in het verleden reeds twee keer met heel veel succes bereid hebben
en dat de Baljuwzaal telkenmale heel erg gesmaakt heeft!
In deze dansvoorstelling vol klassiek ballet in kerst- en
nieuwjaarssfeer, beelden onze danser(s)essen het verhaal
uit van het bekende ballet (en kerstsprookje) "de Notenkraker" (met o.a. de bekende bloemenwals, de sneeuwvlokjes, enz...). Daarnaast zullen dansende kerstbomen, vrolijke kerstelfen en sierlijke ijsschaatsers ons betoveren in
het tweede deel van het optreden, en verder mag uiteraard
traditiegetrouw "An der Schönen Blauen Donau" niet ontbreken, die ons dit jaar meeneemt naar het debutantenbal
in Wenen.
Kortom, al onze leerlingen, van klein tot groot, zullen u
meenemen voor een schitterend, magisch Nieuwjaarsballet.
Wanneer?
		
Waar?		
Kaarten?
Info?		

vrijdag 4 en zaterdag 5 januari om 19 uur
zondag 6 januari om 15 uur
GC Baljuwhuis
@ juf.heidi@balletfeniks.be
www.balletfeniks.be

Cultuur
Het Geluid van Zwetende Chinezen Hengstenkeuring
Het geluid van zwetende chinezen: dit zou de titel van het
gloednieuwe toneelstuk worden! Net voor de voorstelling
gebeuren er onvoorziene dingen. De acteurs, die maanden
gerepeteerd hebben, besluiten om door te gaan. Zullen ze
het aankunnen om in deze moeilijke omstandigheden verder te spelen? Brengt een gevonden koffer met allerhande
spullen en accessoires hulp? De vraag is enkel: ‘klopt dit
allemaal nog met de werkelijkheid’? Benieuwd of alles gaat
lukken? Kom dan zeker kijken naar één van de voorstellingen.

Het stamboek van het Belgisch Trekpaard organiseert een
bijgevoegde hengstenkeuring.
Er zullen een vijtiental trekpaarden aan deelnemen.
Wanneer?
Waar?		
Prijs?		

zaterdag 9 maart om 10.30 uur
Oudstrijdersplein in Vollezele
gratis

Iedereen is welkom!

Wanneer?
vrijdagen 15 en 22 maart 2013 om 20u
		
zaterdagen 16 en 23 maart 2013 om 20u
		
zondag 17 maart 2013 om 19u
Waar?		
Willem Tell, Tollembeek
Reservatie? verplicht
		 0494 27 35 45
		 www.toneelntt.be

Gosjdieël roepen
Wat?
Traditie waarbij kinderen van deur tot deur om Godsdeel
gaan. Er wordt geklopt of gebeld aan de deur. Als de deur
wordt opengedaan volgt een luide en vrolijke gosjdieël. De
bewoner antwoordt met: pakt de koê bô 'tzjieël en lupt er
mee noeë Villezjieël en stopt de kinderen wat eurocenten
toe in een doosje.
Wanneer?
Op oudejaarsdag, 31 december, tussen zonsopgang en het
middaguur.

Vormingen en cursussen
Computercursus
Als je het werken met de computer wat onder de knie hebt,
dan wil je die pc ook graag gebruiken als venster op de
wereld.
In deze cursus:
)) surf je op het internet en leer je praktische toepassingen gebruiken: google (streetview, routebeschrijving),
downloaden, dienstregelingen van het openbaar vervoer opzoeken, …
)) ga je in op de mogelijkheden van e-mail: bijlagen opladen, adresboek aanmaken, …
)) leer je hoe je computer te beschermen tegen virussen,
spam, spyware en andere ongewenste software
)) ga je aan de slag met de foto’s op je digitaal fototoestel:
foto’s ordenen op je computer, benoemen,... (je brengt
je eigen digitaal fototoestel mee op vrijdag)
Wanneer?
12-13-14-15 maart 2013 (di-wo-do-vr)
		
9u-12u of 13u-16u
Waar?		
GC Baljuwhuis, Kammeersweg 2,
		1570 Galmaarden
Prijs?		
€ 30
Meer info?
Basiskennis van computer is vereist!
		Cultuurdienst
		 054 51 61 67
		
@ cultuur@galmaarden.be

G e me e n t e G a lma a rd e n

21

Cultuur
Vormingen en cursussen
Mindfulness: een kennismaking

Mindfulness: intensieve training

Krijg je stress van de combinatie van een job, een relatie,
kinderen en persoonlijke tijd? Dan is mindfulness wellicht
iets voor jou. Deze aandachtstraining is wetenschappelijk
onderbouwd en helpt je om beter om te gaan met piekeren,
stress, slapeloosheid of depressie. Met deze techniek ga je
negatieve emoties, gedachten en pijn niet langer onderdrukken of je erdoor laten meeslepen. Door je bewustzijn
te trainen leer je een open, vriendelijke relatie aan te gaan
met deze gedachten en gevoelens. We combineren een eeuwenoude oosterse meditatietechniek met westerse kennis.
Je spreekt je intuïtieve wijsheid aan zonder je verstand en
nuchterheid overboord te gooien. Tijdens deze kennismakingssessie wisselen we informatie af met praktische oefeningen. Draag gemakkelijke kledij.
Wanneer?
donderdag 10 januari 2013 19u tot 22u
Waar?		
GC Baljuwhuis, Kammeersweg 2,
		1570 Galmaarden
		
i.s.m. Cultuurdienst Galmaarden
Inschrijvingen? 02 454 54 01
		 www.archeduc.be
		
prijs: € 23

Tijdens deze cursus ligt de nadruk op oefeningen: ademfocus, yoga, mindvol eten en communiceren. Ook oefeningen
die de creativiteit en bewustwording stimuleren komen aan
bod. Je leert stresssignalen herkennen en een persoonlijk
stressactieplan opmaken. Deelnemers dienen bereid te zijn
om thuis te oefenen. Draag gemakkelijke kledij. Neem een
matje en een dekentje mee.

Leren luisteren naar klassieke muziek

Klussen in huis: elektriciteit

Klassieke muziek wordt pas echt boeiend als je
wat meer weet over de muziek en haar achtergronden. In deze cursus leer je bij over muziekstijlen en instrumenten. Met voldoende achtergrondinformatie over de componisten krijg je
ook meteen een beter beeld van de mens achter de muziek. Je leert ook hoe je je op een concert kan
voorbereiden. Samen luisteren naar muziekfragmenten was
nog nooit zo interessant!
Wanneer?
zaterdag 23 februari 2013
		
zaterdagen 2, 9, 16, 23 en 30 maart 2013
		
telkens van 14 u tot 16 u
Waar?		
Camargo, Kerkhove 26, 1547 Bever
Inschrijvingen? 02 454 54 01
		 www.archeduc.be
		
prijs: € 45

In deze cursus krijg je meer informatie over het stroomnet,
de aarding, en termen als watt en volt. Daarna gaan we
aan de slag! Je leert kabels verlengen, stekkers aan draden
monteren, ... Dit is een cursus met een zekere spanning!
Als je thuis een kniptang, een universele tang of een schroevendraaier met geïsoleerd blad hebt, mag je deze naar de
cursus meebrengen. Doe geen aankopen voor de eerste les.
Wanneer?
donderdagen 7, 14 en 21 maart 2013
		
telkens van 19 u tot 22 u
Waar?		
GC Baljuwhuis, Kammeersweg 2,
		1570 Galmaarden
		
i.s.m. cultuurdienst Galmaarden
Inschrijvingen? 02 454 54 01
		 www.archeduc.be
		
prijs: € 32

Wanneer?
donderdagen 17, 24, en 31 januari 2013
		
donderdagen 7, 21 en 28 februari 2013
		
donderdagen 7 en 14 maart 2013
		telkens van 19.30u tot 22u
Waar?		
GC Baljuwhuis, Kammeersweg 2,
		1570 Galmaarden
		
i.s.m. Cultuurdienst Galmaarden
Inschrijvingen? 02 454 54 01
		 www.archeduc.be
		
prijs: € 248

Kindveilig internet
De kinderen en jongeren van vandaag groeien op met de
computer en het internet. Voor hen is overal en altijd bereikbaar zijn de normaalste zaak van de wereld. Op het
internet zoeken ze info over alles wat hen bezighoudt, ze
spelen er online-spelletjes, sturen foto's door en praten met
bestaande en nieuwe vrienden. Tijdens deze informatieavond leer je welke instellingen er bestaan om je computer
en de internetbrowser kindveilig te maken. Je maakt kennis met Timeslot en je verkent leuke en veilige kinderwebsites. Daarnaast ga je aan de slag met filters op Youtube en
iTunes. Basiskennis van de computer is vereist.
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Wanneer?
maandag 11 maart 2013
		
van 19.30 u tot 22.30 u
Waar?		
GC Baljuwhuis, Kammeersweg 2,
		1570 Galmaarden
		
i.s.m. cultuurdienst Galmaarden
Inschrijvingen?  02 454 54 01
		 www.archeduc.be
		
prijs: € 11

Cultuur
Openingsuren

Voorleesmomenten






)) woensdag 9 januari - 14u-14.30u: 1ste + 2de kleuterklas
)) zaterdag 12 januari - 10u-10.30u: peuters
)) woensdag 16 januari - 14u-14.30u: 3de kleuterklas +
1ste leerjaar
)) woensdag 6 februari - 14u-14.30u: 1ste + 2de kleuterklas
)) woensdag 20 februari - 14u-14.30u: 3de kleuterklas +
1ste leerjaar
)) woensdag 6 maart - 14u-14.30u.: 1ste + 2de kleuterklas
)) woensdag 27 maart - 14u-14.30u: 3de kleuterklas +
1ste leerjaar

dinsdag
woensdag
vrijdag
zaterdag

10-12 uur
14-18 uur
18-20 uur
9.30-12.30 uur

Sluitingsdagen







dinsdag 25 december
woensdag 26 december
dinsdag 1 januari
woensdag 2 januari
vrijdag 29 maart
zaterdag 30 maart

Gedichtendag 2013
Donderdag 31 januari is het gedichtendag in Vlaanderen
en Nederland en de start van de poëzieweek. Het thema
dit jaar is: muziek. Poëzie en muziek zijn altijd nauw met
elkaar verbonden geweest. Nog steeds maken zowel de
dichter als de muzikant dankbaar gebruik van harmonische
klankkleuren, meerstemmige melodieën, opzwepende ritmes en verrassende contrapunten in strofes en refreinen
om hun verhaal te vertellen.
Naar aanleiding van Gedichtendag nodigen wij de leerlingen
van het 5de en 6de leerjaar uit op onze poëzieactiviteit.
Schrijfster Gerda De Preter komt naar onze bibliotheek
op woensdag 23 januari van 14u tot 15u voor een auteurslezing: "Poëzie is een raar beestje". Ze vertelt hoe
een gedicht werkt en hoe je zelf aan de slag kunt gaan om
een gedicht te schrijven. Ze leert de kinderen spelen met
taal. De gedichten worden nadien opgehangen in onze bibliotheek. Het wordt beslist een leuke en leerrijke activiteit.
De inschrijving is gratis. Het aantal deelnemers is wel beperkt tot 25. Wees er op tijd bij om je in te schrijven! Dit
kan aan de balie van de bibliotheek tijdens de openingsuren
of telefonisch op het nummer 054 51.61.63

Tijdens onze voorleesmomenten gebruiken we af en toe de
kamishibai of verteltheater. Dit is een eeuwenoude visuele verteltraditie uit Japan. De laatste jaren kent deze
unieke verteltraditie een wereldwijde revival. De kinderen
kijken en luisteren beboeid naar het verhaal.
De vertelplaten worden enkel uitgeleend aan scholen.

2013 is uitgeroepen tot ‘jaar van het voorlezen’.
Een jaar lang willen we zoveel mogelijk mensen - kinderen én volwassenen - laten ervaren hoe waardevol
voorlezen is!

Jeugdboekenweek
2 tot 17 maart 2013
Thema: een zee van tijd
Alle klassen van de basisscholen en de kinderen van de 3de
kleuterklas worden zoals elk jaar opnieuw uitgenodigd. Via
een actief bibliotheekspel leren ze de bib en haar werking
beter kennen, jeugdauteurs zijn te gast om voor te lezen uit
eigen werk of om te vertellen hoe een boek groeit.
De mooiste boeken worden in de kijker gezet. Kortom, in die
2 weken gonst het van leuke activiteiten in onze bibliotheek!

Voorlezen

Leesgroep

Onze bibliotheek organiseerde op woensdag 21 november
voor de achtste keer een "grote voorleesnamiddag".
Een negentigtal kinderen vanaf de 1ste kleuterklas tot en
met het 4de leerjaar genoten van mooie verhalen en boeken. Ook aan volwassenen van Huize Zonnelied werd voorgelezen. Een welgemeende dank gaat naar de 7 enthousiaste juffen van de basisscholen, Juf Fien en de leerlingen
van de woordacademie en andere vrijwilligsters. Zij zorgden
voor een fijne, gezellige namiddag en voor veel voorleesplezier.

De leesgroep komt voortaan elke 3de dinsdag van de maand
bijeen, dit in de LEESZAAL van de bib vanaf 13.30u tot ±
15.30u. Inkom is gratis.

De bib on-line
Reserveren van boeken kan via:
www.bidoc.be/bibgalmaarden.
Een agenda met onze activiteiten is ook te raadplegen op
www.galmaarden.be

G e me e n t e G a lma a rd e n
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Cultuur
Pauwel en Pluik! Voor de 631ste keer…
Onze jaarlijkse Pauwelviering, naar aanleiding van het feest
van Paulus’ Bekering op 25 januari, zal plaats hebben op
zondag 27 januari 2013. We vieren het feest met een
Kleine Pauwelbende, Pauwel Dennis SUYS (10 bendeleden), en een Kinderpauwelbende, Kinderpauwel
Bryan BLIJKERS. We willen dit prachtig christelijk-folkloristisch feest voor onze inwoners, bezoekers en toeristen,
ook dit jaar in de kijker zetten. Maar daarvoor hebben we,
zoals ieder jaar trouwens, uw medewerking nodig.
Het gemeentebestuur, de Paulusgilde en het Pauwelcomité
vragen daarom aan alle handelaars en horeca-uitbaters in
Galmaarden, om ter gelegenheid van Pauweldag en de ongeveer drie weken die er aan voorafgaan (na het feest van
Driekoningen - 6 januari), het uitstalraam, de winkelruimte,
de horecazaak..., speciaal te versieren in het teken van de
Pauwelviering. U kan hiervoor gerust een Pauwelfiguur, Pauwelkledij, Pauwelbroodjes, Pauwelfoto’s, … gebruiken.
De oproep van de vorige jaren haalde telkens een groot succes. Prachtige publiciteit! Ook particulieren die een initiatief
willen nemen, zijn hiertoe van harte uitgenodigd. Ook zij
mogen met genoegen een raam of hun voordeur versieren
in het teken van de Pauwelviering.
We hopen andermaal op veel medewerking, want we willen
samen met alle inwoners onze folklore, de band met ons
verleden, koesteren: ons Pauwelfeest, een uniek en authentiek volksfeest, één van de oudste christelijk-folkloristische
feesten van ons land. En we willen iedereen laten meegenieten, voor de 631ste keer …

Programma
Zondag 2 december
De Pauwel werd weggegeven
Zaterdag 5 januari
De bloemzakken worden met de 'sledde' naar de molen gebracht
Zaterdag 12 januari
maken van de deeg en het rollen van de Pauwelbroodjes
Donderdag 24 januari
Bedeltochten aan de stations Tollembeek en Galmaarden
Vrijdag 25 januari
Bedeltochten
Zaterdag 26 januari
Om 7.30u rondgang aan de Pauwelkapel en bedeltochten in
Galmaarden en andere gemeenten
Zondag 27 januari - Pauwelviering
9.30u		H. Pauwelmis en wijding Pauwelbroodjes
14.30 u		vertrek Pauwelstoet
15 u		geplogenheden Pauwelhoeve
		Urbanus signeert zijn strip:
		"De Gouden Pauwels"
16u		zaaiing van de Pauwelbroodjes aan de St. Pauluskapel met als Pauwelprijs een gouden, zilveren en
bronzen Pauwelbroodje
18u		prijsuitreiking op de Pauwelhoeve
Zaterdag 2 februari: afrekening

We zijn intussen ook, voor zover we hebben kunnen nagaan
in het verleden, minstens aan de 16de Kinderpauwelbende
toe. En dit stemt ons hoopvol voor de toekomst.
Daarom: nu al bedankt aan iedereen en…

afspraak zondag 27 januari 2013 in Sint-Paulus!

Wa goeëmen da goe volk va Gallemoeërn geven?
Wad eet da goe volk va Gallemoeërn verdinjt?
PLOOJK!!!
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Cultuur
Kaffee Matinee, koffie met dat ietsje meer ...
Paljas Produkties

theater

Afscheid

Naarmate je ouder wordt, hoort het woord
‘afscheid’ steeds meer bij het leven. Je
neemt afscheid van je jeugd, je omgeving, je
vrienden of geliefden.
Zo vergaat het ook Roger (Gerd de Ley) en
Fernand (Raymond De Bruyne).
Ze ontmoeten elkaar toevallig op een bank

nadat ze hun partner verloren hebben.
‘Afscheid’ is komisch, pakkend, meeslepend en vooral zeer
herkenbaar. Een ontroerend pareltje!.
Datum?
21 maart 2013 om 14 u
Prijs?		
€ 6 - abo: € 5
		(koffie en mattentaart inbegrepen)

Lize Marke

muziek

Net als toen
Een show die je meevoert naar 'De tijd
van toen' Populaire songs die herinneringen oproepen aan lang vervlogen jaren.
Het zijn gekende melodiën waarbij Lize je
uitnodigt om mee te zingen met momenten van ontroering en ook van geluk.

Lieven Debrauwer

Kluts

Lieven is hem kwijt. Daten is in. Mannen
zijn klutsers. Liedjes zijn leuker. Want in
het land der klutsers is hij die zijn kluts
het minst lang kwijt is, koning. Tea Room
Tango, Margootje, Poen, Zeur niet, Tango
van het Blote Kontje,... (piano & zang). De
muziektheatershow is doorspekt met anekdotes, herinneringen, humor en liedjes van
gekende Nederlandstalige cabaretiers.

Borsalino

Aanvallen?
1968. Edegem bij Antwerpen. Eduard Ceulemans heeft Alzheimer. Hij leeft terug in de
periode die hem het meest heeft getekend:
die bij zijn regiment in de Westhoek tijdens
de Eerste Wereldoorlog. Zijn kleinzoon van
veertien worstelt met zijn emoties. Tot waar
kan een ontluikende puber in de geest van

In één woord, een aangename namiddag, net als toen, waar
je graag aan terug denkt.
Datum?
30 mei 2013 om 14 u
Prijs?		
€ 6 - abo: € 5
		(koffie en mattentaart inbegrepen)

muziektheater
Een voorstelling over de zoektocht naar de liefde en volledig
de kluts kwijtraken.
Lieven Debrauwer gaat de geschiedenis in als de eerste
zingende cineast in Vlaanderen. Marc Maes tokkelt op het
vleugelpianoklavier.
Datum?
26 september 2013 om 14 u
Prijs?		
€ 6 - abo: € 5
		(koffie en mattentaart inbegrepen)

muziektheater
zijn grootvader doordringen, en welk beeld vormt de oorlogsveteraan zich van zijn kleinzoon? De voorstelling beschrijft het leven van een Vlaams frontsoldaat in de Westhoek en zijn verloofde in het Engelse Elisabethville.
Datum?
14 november 2012 om 14 u
prijs?		
€ 6 - abo: € 5
		(koffie en mattentaart inbegrepen

Reserveer voor 4 voorstellingen in 1 keer en geniet van korting op de basisprijs.
Hoe reserveren?
ÍÍ U reserveert kaarten / abonnement op de cultuurdienst,
GC Baljuwhuis en betaalt onmiddellijk.
ÍÍ U reserveert telefonisch of per e-mail en komt de kaarten ophalen en betalen op de cultuurdienst, GC Baljuwhuis.
ÍÍ U reserveert telefonisch of per e-mail en betaalt via
overschrijving op rekeningnummer van de gemeente: BE39 0910 0014 4519 met vermelding van naam,
voorstelling(en) en aantal.
meer info:  054 51 61 67 - @: cultuur@galmaarden.be
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Cultuur
Wedstrijd:
“Waar in Galmaarden?”
Kent u Galmaarden door en door? Dan is deze rubriek
een uitdaging voor u. Ergens in Galmaarden is deze
foto genomen. Aan u om uit te zoeken waar precies.
Uit de juiste antwoorden loten we een winnaar die van
de gemeente een ‘Straffe Streek Productenmand’ ter
waarde van 25 euro ontvangt.
Stuur de oplossing vóór 31 januari 2013 naar: Dienst
socioculturele zaken, Marktplein 17, 1570 Galmaarden.
Voorwaarden:
;; de deelnemer moet een inwoner van Galmaarden
zijn;
;; enkel het originele wedstrijdformulier uit Samen
wordt aanvaard;
;; 1 deelname per persoon;
;; de inzendingen moeten leesbaar ingevuld worden,
zoniet worden ze niet weerhouden;
;; de wedstrijdformulieren moeten vóór de vermelde
datum ingediend worden, postdatum of stempel bij
afgifte geldt als bewijs. Na deze datum komen ze
niet meer in aanmerking;
;; de winnaar wordt schriftelijk verwittigd en moet
zijn prijs afhalen in het GC Baljuwhuis;
;; de winnaar wordt kenbaar gemaakt in de volgende
editie van het informatieblad;
Oplossing vorige editie: Sint-Leonarduskapel in
Tollembeek
Proficiat aan mevrouw Paulien Rampelberg woonachtig
te Galmaarden.

Garageverkoop 24 maart 2013
Galmaarden-Tollembeek-Vollezele
Het is weer tijd voor de grote voorjaarskuis
of je hebt te veel spullen die je eigenlijk
wel van de hand wil doen?
Dan is de 4de garageverkoop misschien
wel iets voor jou.
Wat is nu een GARAGEVERKOOP?
Een eenvoudige en originele vorm voor het verkopen van
tweedehandsgoederen. De gezinnen verkopen hun afgedankte goederen zelf voor een zacht prijsje vanuit hun eigen garage, hun voortuin, oprit, onder een parasol … dus
niet op het openbaar domein (de straat of de stoep zoals bij
een rommelmarkt).
De socioculturele dienst zorgt voor de publiciteit, een boekje met de deelnemende adressen en een plannetje.
De deelname is gratis.
Woon je in de gemeente GALMAARDEN, TOLLEMBEEK of
VOLLEZELE en wil je zelf VERKOPEN?
Vanaf 14 januari 2013 kan je het verkopersreglement bekomen op de website, de socioculturele dienst tijdens de
werkuren of via e-mail @: cultuur@galmaarden.be
11 Inschrijven kan vanaf 21 januari 2013 tot 4 maart 2013
via het inschrijvingsformulier.
11 Verdere informatie over deze garageverkoop kan je bekomen bij:
Liesbeth Vandormael:  054 58 68 01 (na 20u) of
 0476 35 15 24
Mireille Mignon:  054 58 02 00
socioculturele dienst  054 51 61 67
Nog even dit: Bij ‘Te Koop’ vul je enkel die zaken in waarvan
je denkt: “Hiermee lok ik zeker volk naar mijn garage”
TOT IN JOUW GARAGE ????

Garageverkoop 24 maart 2013
INSCHRIJVINGSFORMULIER
Naam: .........................................................................


NAAM: ......................................................................

Adres: .........................................................................

ADRES: .....................................................................

Te Koop: ......................................................................

.................................................................................

OPLOSSING:.................................................................

....................................................................................
Ik ga akkoord met de verkoopsvoorwaarden.
Inschrijven van 21 januari 2013 tot 4 maart 2013 bij de socioculturele dienst, Marktplein 17 – 1570 Galmaarden – 054
51 61 67 – cultuur@galmaarden.be
Datum.........................................................................

.................................................................................

Handtekening ..............................................................

: .............................................................................
@: .............................................................................
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Tel: .............................................................................

in Galmaarden
Meer info

JANUARI
vr-za-zo

4-5-6

Nieuwjaarsballet 2013

GC Baljuwhuis

www.balletfeniks.be

donderdag

10

Mindfulness: kennismaking

GC Baljuwhuis

Arch’educ - 02 454 54 01

zaterdag

12

KVLV nieuwjaarsreceptie

Parochielokaal

KVLV Galmaarden - 054 58 80 18

za-zo

12-13

Eetfestijn Voetbal- & Kaatsclub
Pallieterken

Zaal Willem Tell

Voetbal- & kaatsclub Pallieterken - 054 58
08 54

donderdag

17-24-31

Mindfulness: intensieve training

GC Baljuwhuis

Arch’educ - 02 454 54 01
(cursus 10 donderdagen)

zaterdag

19

Cultuurprijsuitreiking ‘Bronzen
Urbanus’

GC Baljuwhuis

Cultuurraad - 054 58 95 55

zondag

27

Pauwelviering

Gehucht St-Paulus

Cultuurdienst - 054 51 61 62

donderdag

31

Lezing “Lingerie, je tweede huid”

Parochiezaal Vollezele

KVLV Vollezele - 054 56 84 13
http://sites.google.com/site/vollezelekvlv

vrijdag

1

Curus bloemschikken

Begijnhofstraat 17- Tollembeek

02 396 14 03

zondag

3

Pannenkoekenbak - KT Helpt Elkander Parochiezaal Vollezele
Vollezele

info@kt-helpt-elkander.be

dinsdag

5

Cursus ‘breien’

Parochiezaal Vollezele

KVLV Vollezele - 054 56 84 13

donderdag

7-21-28

Turnen

Parochiezaal Vollezele

KVLV Vollezele - 054 56 84 13

zaterdag

9

Valentijnsconcert

GC Baljuwhuis

Davidsfonds: info@davidsfonds.be

za-zo

9-10

Eetfestijn SKO Vollezele

Zaal Willem Tell

0476 28 18 45 - kbiesemans@roullier.com

woensdag

13

KVLV kindernamiddag

Parochielokaal

KVLV Galmaarden -054 58 80 18

wo-do-vr-za-zo

13-14-1516-17

Cursus ‘Schrijven op een Landgoed’

Villa Hellebosch - Vollezele

www.creatiefschrijven.be

zaterdag

16

Kinderworkshop pizza

Parochiezaal Vollezele

KVLV Vollezele - 054 56 84 13

woensdag

20

Infosessie en quiz over politie en
verkeer

Parochiezaal Vollezele

KVLV Vollezele - 054 56 84 13

zondag

24

Pannenkoek- en wafelfestijn de
Okkernoot

De Okkernoot

de.okkernoot@skynet.be

zaterdag

2

Familiefeest KVLV Galmaarden

GC Baljuwhuis

KVLV Galmaarden - 054 58 80 18

dinsdag

5

Cursus ‘breien’

Parochiezaal Vollezele

KVLV Vollezele - 054 56 72 52

donderdag

7-14-21

Cursus ‘Klussen in huis: elektriciteit’

GC Baljuwhuis

Arch’educ - 02 454 54 01 - info@
archeduc.be - www.archeduc.be

donderdag

7-14-21-28 Turnen

Parochiezaal Vollezele

KVLV Vollezele - 054 56 72 52

maandag

11

Cursus ‘Kindveilig internet’

GC Baljuwhuis

Arch’educ - 02 454 54 01 - info@
archeduc.be - www.archeduc.be

dinsdag

12

Creales

Parochielokaal

KVLV Galmaarden - 054 58 80 18

vrijdag

15

Cursus bloemschikken

Begijnhofstraat 17 Tollembeek

vr-za-zo

15-16-1722-23

Toneelvoorstelling ‘Het geluid van
zwetende chinezen’.

Zaal Willem Tell

Nieuw Tollembeeks Theater
0494 27 35 45 - www.toneelntt.be

maandag

18

Kookles KVLV Galmaarden

Parochielokaal

KVLV Galmaarden - 054 58 80 18

dinsdag

19

Kookles

Parochiezaal Vollezele

KVLV Vollezele - 054 58 86 83

donderdag

21

Kaffee Matinee: theatervoorstelling
‘Afscheid’

GC Baljuwhuis

Cultuurdienst - 054 51 61 67
www.galmaarden.be

maandag

25

Cursus bloemschikken

Parochielokaal

KVLV Galmaarden - 054 58 80 18

dinsdag

26

Bloemschikken

Parochiezaal Vollezele

KVLV Vollezele - 054 56 64 78

Wijnactie 2013

De Okkernoot vzw

de.okkernoot@skynet.be

FEBRUARI

MAART

doorlopende actie

02 396 14 03

in Galmaarden
G e me e n t e G a lma a rd e n
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Info
Algemene meldingskaart gemeente Galmaarden
Het gemeentebestuur is niet altijd op de hoogte van bepaalde defecten of gebreken op of langs de openbare wegen.
Daarom vragen wij u gebruik te maken van dit formulier om ons in te lichten en te bezorgen aan het gemeentebestuur,
Marktplein 17.
Ik heb de volgende melding:
openbare verlichting defect
wateroverlast
muskusratten
straatnaambord beschadigd of verdwenen
verkeerssignalisatie beschadigd of verdwenen
sluikstorten
distels
andere:
________________________________________________________________________________
Uw gegevens:
Naam ______________________________________________________________________________________
Adres ______________________________________________________________________________________
Telefoon ____________________________________________________________________________________
E-mail ______________________________________________________________________________________
Plaats waar het probleem zich voordoet:
Straat ______________________________________________________________________________________
ter hoogte van huisnummer _____________________________________________________________________



Het volgend nummer van “Samen” zal eind maart verschijnen.
Gelieve vóór 1 maart uw teksten, foto en/of logo te mailen aan
info@galmaarden.be en uw activiteiten in te brengen in de
cultuurdatabank.
Na deze datum worden deze onder voorbehoud opgenomen.

A D M I N I S T R AT I E V E
DIENSTEN

ZITDAGEN
GEMEENTEHUIS

Gemeentehuis
Marktplein 17 • 1570 Galmaarden
 054 59 61 61 • F 054 58 02 51
 info@galmaarden.be
 www.galmaarden.be
GC Baljuwhuis
socioculturele dienst
Kammeersweg 2
1570 Galmaarden
 054 51 61 61 • F 054 51 61 69

Rijksinstituut voor de sociale
verzekeringen / pensioenen
3de dinsdag
9 - 12 uur: voor zelfstandigen
9 - 12 uur: voor werknemers

Openingsuren
- elke werkdag: 8.30 to 12 uur
- maandag: 17.30 tot 19 uur
(enkel burger- en
grondgebiedzaken)
- in uitzonderlijke gevallen in de
namiddag, enkel na voorafgaandelijke afspraak

ANDERE DIENSTEN
Bibliotheek
Kammeersweg 2
1570 Galmaarden
 054 51 61 64
OCMW
Hernestraat 7 • 1570 Galmaarden
 054 31 73 00
PWA
Marktplein 17 • 1570 Galmaarden
 054 59 61 82

VEILIGHEIDSDIENSTEN
Brandweer
Karel Keymolenstraat 4
1750 Sint-Kwintens-Lennik
 Adm. nummer: 02 532 45 12
 Noodnummer: 112
Lokale Politie Pajottenland
Kammeersweg 8
1570 Galmaarden
 Adm. nummer: 054 31 35 90
 Noodnummer: 101

G e me e n t e G a lma a rd e n
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