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Weerspiegeling in mijn lens

In een waterzon drijven wolken zwaar en somber
zweven vlerken als witte stippen
kleurt de regenboog beboste hellingen
van het Kolenwoud

het Karkoolbos vormt een labyrint
spookachtige struiken en ruigtekruiden
in wildgroei
staren naar een lichtrijke overgang

golvende akkers omlijnen overrijpe maïskolven
en stoppelblote omber
geploegd
slapend
verwachtend vruchten dragend

kronkelwegen
van heuvelkam tot lage plooiingen
omarmen vierkantshoeven tot de oevers van de Mark
waar hoge bomen spiegelend in het water
reikhalzen naar het stiltegebied

Eliane Vandevelde - Dorpsdichteres Galmaarden 2013
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Voorwoord
Wij Galmaardenaars, Tollembekenaars en Vollezelenaars zijn bescheiden en steken niet graag
de loftrompet over onszelf. Vandaag maak ik graag een uitzondering om onze noeste arbeiders
van de gemeentelijke technische dienst in het zonnetje te zetten. Een zonnetje waar ieder mens
hard begint naar te snakken na de hevige winterperiode die we dit jaar hebben gekend.
Ik spreek mijn oprechte dank en bewondering uit over onze eigen mensen die dag en nacht hebben gezorgd voor uw veiligheid. Met de gepaste middelen aan tractoren, zoutstrooiers, sneeuwploegen en tonnen zout trokken ze ten strijde tegen ijs en sneeuw. Op een enkele uitzondering
na is de strijd steeds beslist geweest in het voordeel van onze winterdienst.
Als het goed gaat, mag het ook even gezegd worden, dat gebeurt te weinig, vandaar mijn uitdrukkelijke bewondering voor
ons team.
Sinds 2 januari 2013 wordt de gemeente Galmaarden bestuurd door een nieuwe gemeenteraad. Verder in deze editie van
ons informatieblad “Samen” bezorgen we u graag alle contactgegevens van de verkozenen voor OCMW- en gemeenteraad.
We zullen er over de politieke partijgrenzen heen voor zorgen dat we de gemeente Galmaarden vanuit de gemeenteraad en
het college van burgemeester en schepenen door deze financieel moeilijke tijden loodsen. Momenteel lopen de voorbereidingen voor het meerjarenplan 2013-2018 zeer hard. Dit gebeurt achter de schermen in het gemeentehuis, want uiteraard
blijft ook onze dagelijkse dienstverlening doorlopen. De extra planningsdruk zou op geen enkel moment ten nadele van de
burger aan de loketdiensten van onze gemeente mogen zijn.
Met de lentezon in het vooruitzicht, wens ik u ook uit te nodigen op 28 april 2013 voor een nieuwe editie van onze Pajotternijen. Nieuw in die zin dat we vanaf dit jaar extra toeristische en culturele activiteiten aan deze hoogdag wensen te
verbinden. Dit jaar zal de focus liggen op de amateurkunsten. Op 28 april worden ook de nieuwe inwoners nog persoonlijk
uitgenodigd voor een officiële ontvangst door het gemeentebestuur in het Baljuwhuis en dit voor een kennismaking met de
gemeentelijke werking en een rondrit door onze drie prachtige deelgemeenten.
Ik wens u allen een verfrissend creatieve lente toe.
Prettig paasverlof gewenst aan onze schoolgaande jongeren en hun leerkrachten.

Pierre Deneyer
Uw burgemeester
Het College van Burgemeester en Schepenen
Pierre DENEYER, Burgemeester

0477 59 50 24

Patrick DECAT, Eerste Schepen

0471 85 08 98

Armand BIESEMANS, Schepen

0475 66 66 11

Ludo PERSOONS, Schepen

0478 59 02 65

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)

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

3

Uit de gemeenteraad
Het meerjarig financieel beleidsplan 2013-2015 wordt
goedgekeurd alsook het budget 2013 omvattende de
financiële nota (begroting) en de beleidsnota.
De aanvullende belasting wordt vastgesteld op 7,50%
en er worden 1.300 opcentiemen op de onroerende
voorheffing gevestigd.
De gemeenteraad beslist de bijdrage van de gemeente, zoals bepaald door het politiecollege, zijnde
644.839,33 euro goed te keuren en aan de politiezone
Pajottenland toe te kennen voor het dienstjaar 2013.
De gemeenteraad neemt kennis van het budget 2013
en de meerjarenplanning 2013-2015 van het OCMW
met een totale gemeentelijke bijdrage van 977.504
euro.
Het ontwerp met betrekking tot de bouw van een
administratief centrum ten behoeve van het OCMW,
Marktplein 17 te 1570 Galmaarden wordt goedgekeurd.
Het ontwerp en het bijzonder bestek voor het bouwen
van bijkomende klaslokalen voor de gemeentelijke basisschool Galmaarden, Hoogstraat 6, opgemaakt door
architect Van Caelenberg uit Erpe-Mere, wordt goedgekeurd.
Het bijzonder bestek voor de aankoop van de nodige
materialen voor de uitbreiding van het sanitair en de
aansluiting van de toiletten op regenwater ten behoeve van de gemeentelijke basisscholen Vollezele,
Herhout en Tollembeek en het sportcomplex in Galmaarden, wordt goedgekeurd.

Het bijzonder bestek met nr. 2012-004 voor de opdracht “Aankoop van PC’s voor de gemeentelijke basisscholen”, opgesteld door de dienst interne zaken,
wordt goedgekeurd.
Aan de inwoners van Galmaarden wordt strooizout ter
beschikking gesteld tegen de kostprijs van 10 euro per
zak van 25 kg strooizout. De afhaling is beperkt tot 1
zak per adres.
De projectnota voor het aanleggen van fietspaden en
structureel onderhoud N272 (Tollembeek-Galmaarden), wordt voorlopig goedgekeurd.
De gemeenteraad neemt akte van de budgetwijziging
2012, opgemaakt door de kerkraad van Sint-Martinus
Tollembeek en keurt het gewijzigde meerjarenplan
2008-2013 en het budget 2013 van de kerkfabriek
Sint-Martinus Tollembeek goed.
De gemeenteraad neemt akte van de budgetwijziging
2012, opgemaakt door de kerkraad van Sint-Paulus
Vollezele op 8 augustus 2012.
Vanaf 1 april 2013 tot en met het aanslagjaar 2018
wordt een belasting gevestigd op identiteitsstukken.
De totale kostprijs bedraagt:
 kids-ID: 6 euro
 e-ID: kostprijs: 20 euro
 attesten immatriculatie voor EU-burgers en nietEU-burgers: 20 euro
 reispaspoorten: 81 euro
 e-rijbewijzen: 25 euro

Jubilarissen 2012
Gouden bruiloft (50 jaar gehuwd)
Marcel Branckaert en Greta Vander Spinnen
			
			Philip Bogemans en Marie Louise Van Nijvel

5 oktober 1962
17 november 1962

Jubilarissen 2013
(periode januari tot maart)
		

Diamanten bruiloft (60 jaar gehuwd)
Marcel Janssens en Irène Vansnick		

31 januari 1953

Namens het gemeentebestuur hartelijk proficiat!
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Mededelingen
Gemeenteraadsleden en OCMW-raadsleden
Naar aanleiding van de jongste gemeenteraadsverkiezingen publiceren wij hier de lijst van de gemeenteraadsleden en
OCMW-raadsleden.

Gemeenteraadsleden
DENEYER Pierre

Burgemeester

CD&V

DECAT Patrick

Schepen

CD&V

BIESEMANS Armand

Schepen

CD&V

PERSOONS Ludo

Schepen

CD&V

CARELS Claudine

Schepen

CD&V

DETEYE Marc

OCMW-voorzitter

CD&V

VAN PAEPEGEM Ludo

CD&V

PENNINCK Kurt

Voorzitter gemeenteraad
Gemeenteraadslid
Gemeenteraadslid

DE BEUF Maria

Gemeenteraadslid

CD&V

CD&V

DE BORRE Lutgarde

Gemeenteraadslid

CD&V

MERCKAERT Marleen

Gemeenteraadslid

CD&V

DE PELSEMAEKER Sara

Gemeenteraadslid

CD&V

SOUFFRIAU Jean-Paul

Gemeenteraadslid

N-VA

VAN EESBEEK Melissa

Gemeenteraadslid

CD&V

DERO Veerle

Gemeenteraadslid

CD&V

DE BOECK Jonas

Gemeenteraadslid

N-VA

WERST An

Gemeenteraadslid

N-VA

HAUTERS Dirk

Gemeenteraadslid

N-VA

THIEBAUT Rudy

Gemeenteraadslid

N-VA

Vollezelestraat 10
Tollembeek
Hernestraat 86
Tollembeek
Werfstraat 99
Galmaarden
Kasteelstraat 26
Vollezele
Muylebeekstraat 62
Tollembeek
Hazendries 13
Galmaarden
Hoogstraat 19A
Galmaarden
Hollestraat 136
Tollembeek
Molenstraat 42
Vollezele
Kapellestraat 12
Galmaarden
Hoogstraat 9
Galmaarden
Stationsstraat 124
Galmaarden
Stationsstraat 49
Galmaarden
Vollezelestraat 41A
Tollembeek
Repingestraat 73
Vollezele
Ninoofsesteenweg 14
Vollezele
Geraardsbergsestraat 22
Galmaarden
Kapellestraat 22
Galmaarden
Flieterkouter 29
Tollembeek

054 58 87 30

pierre.deneyer@galmaarden.be

054 58 68 07

patrick.decat@galmaarden.be

054 58 80 81

armand.biesemans@galmaarden.be

054 56 85 98

ludo.persoons@galmaarden.be

054 58 05 58

claudine.carels@galmaarden.be

054 58 01 07

marc.deteye@ocmwgalmaarden.be

054 58 81 65

ludo.van.paepegem@skynet.be

054 58 84 64

kurtpenninck@skynet.be

054 56 78 70

maria.debeuf@hotmail.be

054 58 09 24

lutdeborre@hotmail.com

054 58 08 01

fmuylaert@hotmail.com

0478 34 43 66

sara.depelsemaeker@esf-agentschap.be

054 58 07 35

jean-paul.souffriau@telenet.be

0471 10 82 82

m.vaneesbeek@hotmail.be

054 30 08 66

trooskens.dero@skynet.be

054 56 66 52

jonasdeboeck@pandora.be

0474 20 85 80

an_werst@hotmail.com

054 50 13 60

dirk.hauters@skynet.be

0475 91 22 08

rudy.th@live.be

OCMW-raadsleden
DETEYE Marc

OCMW Voorzitter

CD&V

DE SPIEGELEER Hubert

OCMW raadslid

CD&V

MARQUEBREUCK Peter

OCMW raadslid

N-VA

MERCKAERT Marleen

OCMW raadslid

CD&V

PAINDAVIN Rita

OCMW raadslid

CD&V

PENNINCK Kurt

OCMW raadslid

CD&V

SAEYS Stefaan

OCMW raadslid

CD&V

VAN HAUTTE Gilbert
WIELANT Renelde

OCMW raadslid
OCMW raadslid

Hazendries 13
Galmaarden
Winterkeer 62
Tollembeek
Kapellestraat 41 bus 4
Galmaarden
Hoogstraat 9
Galmaarden
Avondvrede 3
Galmaarden
Hollestraat 136
Tollembeek
Repingestraat 43 B2
Vollezele

054 58 01 07

marc.deteye@ocmwgalmaarden.be

054 58 88 56

hubertdespiegeleer@hotmail.com

0498 85 36 82

parlement@helgastevens.be

054 58 08 01

fmuylaert@hotmail.com

054 58 88 42

ritapaindavin@skynet.be

0476 94 32 39

kurtpenninck@skynet.be

0474 83 62 35

stef.saeys@gmail.com

CD&V
N-VA

gvh.galmaarden@skynet.be
Stationsstraat 49
Galmaarden

0477 29 59 20

renelde.wielant@telenet.be

G e me e n t e G a lma a rd e n
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Mededelingen
FRGE - goedkoop lenen voor
energiebesparende maatregelen

Preventietips

Bij 3Wplus Energie Pajottenland kan je een voordelige
groene lening tot 10 000 euro aanvragen

Inbraakpreventie hoeft niet duur te zijn. Een aantal goede
gewoonten kunnen al veel leed voorkomen. Bent u bewoner van een appartementsgebouw? Hou dan zeker rekening met volgende tips:
)) belt er iemand aan met de boodschap ‘Ik ben de bovenbuur en ben mijn sleutel vergeten’, doe dan alleen
open als u de persoon echt kent.
)) wanneer u de appartementsdeur gewoon dicht trekt,
zit deze niet voldoende in het slot. Sluit daarom altijd
af met de sleutel. Sluit ook steeds de garagepoort
goed af.
)) ziet u een onbekende of verdachte persoon? Spreek
die zeker aan want als een inbreker merkt dat hij
herkend kan worden, verlaat hij meestal snel het
gebouw.

Eigenaars of huurders komen in aanmerking wanneer de
woning dienst doet als hoofdverblijfplaats en de aanpassingen aan de woning uitgevoerd worden door een
geregistreerde aannemer. De woning moet zich bevinden
op grondgebied van Galmaarden.
Er is geen inkomensbeperking van toepassing.
Voor welke werken?
•
Plaatsing van dak-, vloer- en muurisolatie
•
Vervanging oude cv-ketel
•
Onderhoud cv-ketel
•
Plaatsing van hoogrendementsbeglazing
•
Plaatsing van thermostatische kranen
•
Installatie van een zonneboiler
•
Uitvoering van een energieaudit in de woning
Info: mevrouw Vanessa Van Humbeeck (kredietbehandelaar)
 0493 51 17 65 of
@ energie@3wplus.be
 www.3wplus.be/frge

Belastingsaangifte
Wie zijn belastingsaangifte graag laat invullen door een bevoegd persoon, kan gebruik maken van deze service.

Belastingsaangifte - federale overheid
De federale overheid – dienst financiën zal zijn jaarlijkse
zitdagen houden voor het invullen van uw belastingsaangifte op:
;; dinsdag 14 mei van 9u tot 12u en van 13.30u tot 15.30u
;; donderdag 23 mei van 9u tot 12u en van 13.30u tot
15.30u
Deze zitdagen gaan door in het gemeentehuis.

Belastingsservice
Er wordt een gratis belastingsservice voor het invullen van
uw belastingsaangifte verleend op:
;; zaterdagen 8, 15, 22 en 29 juni van 14u tot 17u
Deze zitdagen gaan door in GC Baljuwhuis.
Info: Filip Stevens
 054 32 87 24
 0475 98 97 58
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Inbraakpreventie!

Wenst u de bewoners in uw appartementsgebouw ook te
sensibiliseren tot het aannemen van goede gewoonten?
Hang dan zeker de affiche ‘Voorkom inbraak in appartementen’ op in de hal.

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

Snelheidscontroles
In januari en februari 2013 controleerde de politie 4976 voertuigen op snelheid. Hiervan stelden ze 435 overtredingen
vast.

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

G e me e n t e G a lma a rd e n
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Welzijn - O.C.M.W.
Speelpleinwerking 2013

Dienst Aangepast Vervoer
 Je bent rolstoelgebruiker, bejaard of ziek en het is voor
jou onmogelijk of moeilijk om het openbaar vervoer te
gebruiken.
 Je woont in Vlaams-Brabant, in de regio Halle-Vilvoorde.
 Je hebt nood aan aangepast vervoer.

Voor wie?
Kindjes 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?
Paasvakantie: 2 tot 12 april 2013 (niet op paasmaandag)
Zomervakantie: 1 juli tot 29 augustus 2013 (niet op 15/8
en 16/8)
Herfstvakantie: 28 tot 31 oktober 2013 (niet op 1/11)
Kerstvakantie: 23 december 2013 tot 3 januari 2014 (niet
op 25/12 en 1/1)
De activiteiten hebben plaats tussen 9u en 16u en er is opvang van 7u tot 18u stipt.
Prijs?
Het eerste kind betaalt € 7,50; het tweede € 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. (Een infoboekje zal nog via de scholen verdeeld
worden.)
Meer informatie: Marleen Segers
 054 31 73 01
@ speelpleinwerking@ocmwgalmaarden.be

Dan kan je terecht bij de Dienst Aangepast Vervoer van
Grimbergen. De dienst aangepast vervoer beschikt over
aangepaste minibussen die je van deur tot deur vervoeren.
De chauffeurs helpen je bij het in- en uitstappen en zorgen
voor het vastzetten van de rolstoel in de bus. Ook hulp bij
het binnengaan of buitengaan van een gebouw hoort tot
hun taak.
De busjes rijden dagelijks, ook in het weekend, van 7 uur
tot 24 uur.
Je betaalt 0,48€ voor iedere kilometer die het busje met jou
rijdt. Eén begeleider mag gratis mee.
Als je meer informatie wil over deze dienst, of als je een
aanvraag voor vervoer wenst te doen, neem dan telefonisch
contact op met: DAV Grimbergen  02 270 94 36.

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

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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Welzijn - O.C.M.W.
Serviceflats Akkerwinde
Vindt u uw eigen woning te groot? Is het onderhoud van uw
woning of uw tuin een te grote last?

De flat is uitgerust met een noodoproepsysteem waarop
u 24u/24u beroep kunt doen bij noodgevallen.

Voelt u zich thuis misschien eenzaam of onveilig? Bent u
ouder dan 65 jaar en nog voldoende zelfredzaam?

Een maatschappelijk assistente houdt wekelijks ter plaatse
een zitdag voor de bewoners.

Dan is een serviceflat misschien iets voor u.

Indien u wenst kunt u beroep doen op de thuisdiensten
van het OCMW of een andere organisatie zoals poetsdienst,
gezinszorg, minder mobielen centrale en klusjesdienst.

Het OCMW van Galmaarden heeft 12 serviceflats gelegen
in de Steenstraat 9a te Vollezele.

De flats zijn rustig gelegen op 2 minuten stappen van
het centrum van Vollezele waar er zich een apotheek en
een O-kay winkel bevindt.
U kunt de flats bezichtigen elke woensdagnamiddag tussen 13u en 16u mits vooraf een afspraak te maken.
Meer informatie: Chantal Casier
 054 31 73 00 om een afspraak te maken.
 054 56 91 74 (serviceflats - enkel woensdagnamiddag)
Elke flat heeft een eigen voordeur. De flat is ingedeeld in
een inkomhal, leefhoek met ingerichte keuken, slaapkamer
en badkamer met douche en lavabo.
Er is een gemeenschappelijke ruimte waarin activiteiten
kunnen plaatsvinden en waar de bewoners naar believen
kunnen samen zitten.
De gemeenschappelijke keuken is voorzien van twee
droogkasten die gratis door de bewoners kunnen gebruikt worden.
Het gebouw ligt in een mooie tuin met zicht op het omliggende landschap. Er is een petanquebaan en een afgeschermd terras.

Kostprijs: 16,93 EUR/dag; waterverbruik inbegrepen.
Elektriciteit, kabeltelevisie en telefoon moet je zelf betalen.

Rook- en CO melders
In 2013 kunnen 65-plussers van de gemeente Galmaarden
rook- en CO melders tegen kostprijs aankopen bij het OCMW
en gratis in hun woning laten plaatsen door onze klusjesdienst.
Meer informatie: Annelie Deteye
 054 31 73 01
@ thuisdiensten@ocmwgalmaarden.be

Voor het gebouw is er parkeergelegenheid voor bewoners en bezoekers en achteraan is er een fietsenstalling.

In een serviceflat woont u zelfstandig, net zoals in een
eigen woning. U kan uw flat naar eigen smaak inrichten
met uw eigen meubelen, u beslist zelf over uw dagindeling en over het bezoek dat u ontvangt.

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

Gemeentelijke Basisscholen Galmaarden
Sinds 2003 behoren onze vier gemeentelijke basisscholen
tot de scholengemeenschap Zuidwest-Pajottenland. Op de
teldag van 1 februari jl. noteerde deze scholengemeenschap
1808 leerlingen (waaronder 731 kleuters en 1077 lagere
schoolkinderen). Ter vergelijking: op 1 februari 2006 telden
we 1505 leerlingen. Ook op dit niveau hebben we dus overduidelijk de wind in de zeilen.
Onderstaande tabel biedt een overzicht van de 9 scholen
van onze scholengemeenschap:
school			schoolbestuur		directie
GBS Ak’Cent		
Bever		
Dorien Cochez
GBS
GBS
GBS
GBS

De Knipoog		
Galmaarden
Galmaarden			
De Notelaar			
Herhout				

GLS De Oester		
Gooik		
GSBS De Oester				
GKS Het Nestje			
GBS De Regenboog

Herne		

Christine De Taeye
Patrick Hugo
Gerry Depelseneer
Rudi Veyt
Marleen Hanselaer
Conny Stuckens
Martine Cromphout
Reni Thienpondt

mei en juni.
Uit het weeral rijk gevulde aanbod selecteerden we voor elk
van onze scholen twee activiteiten.
In GBS Herhout werkte men aan het project communicatie. De leerlingen trokken naar het postkantoor van Herne
en er kwam een echte postbode op schoolbezoek. De ouderraad schonk de school een digitaal bord. Alle kinderen
krijgen voortaan beurtelings interactieve lesinfo.
Naar aanleiding van de jeugdboekenweek "Een zee van tijd"
mochten de leerlingen van GBS Vollezele naar de Herisemmolen in Alsemberg (1ste graad), naar het Brusselse
Stripmuseum (2de graad) en naar het Mechelse Horlogeriemuseum (3de graad). In de categorie "succesvol" noteren
we de jaarlijkse kaas- en fijnkostavond in samenwerking
met de ouderraad.
De leerlingen van de derde graad van GBS Tollembeek
mochten dit schooljaar op openluchtklas naar het Blosocentrum Kattevennen in Genk. Van 14 tot 18 januari werd
andermaal een gezondheidsweek georganiseerd (dit schooljaar rond welbevinden en seksualiteit). Hoogtepunt was de
"uitlaatklepdag" op woensdag 16 januari. Bezoek aan het
huis van Tina, een interview met psychologen, een schoolvoorstelling en een brede waaier aan klasoverschrijdende
activiteiten gaven het project gestalte.

In het beheerscomité van de scholengemeenschap zetelen
de schepenen van onderwijs, (Christian Krikilion voor Bever,
Claudine Carels voor Galmaarden, Inge Jacobs voor Gooik
en Marie-Louise Devriese voor Herne), de coördinator William Cools en uiteraard de negen directieleden. Secretaris
In GBS Galmaarden werd de tong uitgestoken tegen
is Willy Bellemans, administratief medewerker in Oetingen
kanker. De poster van alle leerlingen met uitgestoken tong
en Strijland.
Gezamenlijke activiteiten zijn de algemene personeels- bracht 400 euro op ten voordele van de actie "Kom op tegen
vergadering/receptie, de studiedag, de ouderavond (dit kanker".
schooljaar op dinsdag 16 april rond "talentenarchipel") en Op 22 maart nam de school deel aan de Wereldwaterdag.
de steeds talrijk wordende overlegmomenten betreffende Die dag werd alleen maar kraantjeswater gedronken en
werd de afvalproductie tot het strikte minimum beperkt.
administratie, zorg en ICT.
Enig rekenwerk levert ook op dat de scholengemeenschap
met meer dan 220 leerkrachten en ondersteunend perso- Tenslotte het vermelden meer dan waard: de komst van
de Experilab-bus naar onze vier scholen. Aan de hand van
neel zowat de grootste werkgever in onze regio moet zijn.
Dit schooljaar worden alle scholen doorgelicht: Bever en proeven konden leerlingen inzicht verwerven in technieken
Vollezele vóór de paasvakantie, de overige scholen in april, en natuurverschijnselen.
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
Onze talenten in de kijker.
Wonderlijk om het talent van elk kind te mogen aanschouwen… om te koesteren… maar ook om te delen met jullie!
Groeiend talent
Onze kleinste sloebers van de school zijn onze grootste verleiders. Met hun lieve snoetjes draaien ze elke juf en alle
kinderen rond hun vinger. Ze worden op handen gedragen
door de hele school. Bij ons zijn de talentjes zich nog volop
aan het ontwikkelen. Binnen een paar jaar zullen er zeker
enkelen onder hen uitblinken op verschillende vlakken. Dat
belooft!!!!
Juf Eline
Een kleuterklas boordevol talent
De tweede en derde kleuterklas is een klas met veel talenten.
Er zijn kinderen die zo mooi kunnen tekenen dat het telkens
opnieuw een echt kunstwerkje is. Van wimpertjes tot grassprietjes en bloemetjes met vlindertjes en vogeltjes in de
lucht. Elk detail mooi gebracht.
Er zijn meisjes die zo mooi kunnen dansen. Ze draaien pirouettes op hun tenen en telkens de juf muziek opzet, zweven ze als echte danseressen door de klas.
Lowie zijn hoofd zit boordevol verhalen. Hij kan vertellen als
de beste. ‘Als hij volgend jaar in het eerste leerjaar zit en
leert lezen en schrijven, moet hij al zijn verhalen zeker opschrijven’, zegt de juf. Wie weet, binnen een paar jaar wint
hij misschien wel de Gouden Uil!
Stan VA is onze tenniskampioen. Misschien wint hij ooit wel
Roland Garos!
Stan DB is een echte stand up comedien. Hij slingert de
ene one-liner na de andere de klas in. Met zijn grappige en
gevatte uitspraken weet hij als geen ander de juf en zijn
klasgenootjes te entertainen!
Allemaal hebben ze hun eigen talent. De ene al wat meer
uitgesproken dan de ander.
Het is echt fijn om in zo’n klas juf te zijn.
Juf Geertrui

Op dit moment oefenen we voor het grootouderfeest op Michael Jackson “Thriller”. De Michael moves zitten er al goed
in en bovenal ze beleven er veel plezier aan. En dat is juist
wat ik bereiken wil.
Juf Ulrike
Twee bijzondere talenten uit het 4de jaar
Anton De Baerdemaeker is een echt talent als hij op een
podium kan staan. Hij speelt toneel en doet muziek: gitaar.
Hij leeft zich graag uit en staat graag in de belangstelling.
Zijn mede-leerlingen vinden het steeds super leuk om naar
toneeltjes van hem te mogen kijken.
Hij speelde tijdens de sinterklaas-dans een verstrooide
hoofdpiet en tijdens de kersthappening was hij een herder.
Hanne Van Slambrouck is dan weer een groot talent als ze
haar turnoefeningen maar kan laten zien. Ze doet al van
haar 2,5 jaar aan turnen. Ondertussen doet ze ook aan
wedstrijden dans en demo en AGD (=Artistieke Gymnastiek
voor Dames).
En daarnaast doet ze in haar vrije tijd ook nog acrogym. Een
bezig bijtje onze Hanne!
Juf Katleen
Talenten in galop uit het 5de en 6de jaar
Hallo! Wij zijn Maartje, Febe, Chloë, Freya en Femke. Onze
hobby is paardrijden in het hippisch centrum. We doen onze
hobby heel graag want we werken met onze lievelingsdieren. We rijden al 2 à 3 jaar in de manège.

Noteer alvast…
)) 21 april		
)) 4 mei		
)) 7 mei		
)) 30 mei		
)) 7 juni		
)) 22 juni		

vormsel
eerste communie
mama-dag met de kleuters
schaatsen met de kleuters
papa-dag met de kleuters
schoolfeest

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

Danstalent in 1ste en 2de jaar
Dat er danstalent zit in mijn klasje, had ik al snel opgemerkt.
Naast Nessa, Elisabeth, Lander en Peter die aangesloten
zijn bij een dansvereniging, laten de andere kinderen zich
ook van hun beste kant zien tijdens het inoefenen van choreo’s in schoolverband. Ook Jill en Artur deden danservaring
op in een plaatselijke dansschool.

Gemeente Galmaarden
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Sport
Monitoren zomersportweken ge- Zomersportstages
zocht!
Georganiseerd door Sportdienst en Sportraad
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 sportweken.
De vergoedingen zijn volgens ervaring of behaald diploma.
Vraag een kandidaatformulier op bij de dienst sport.
 054 51 61 60
@ sport@galmaarden.be

Wanneer?
maandag 8 tot en met vrijdag 12 juli
		
maandag 19 tot en met 23 augustustus
		
telkens van 9 uur tot 16 uur
Waar?		
Gemeentelijk sportplein Tollembeek
Wat?		
Omnisport
Voor wie?
jongeren van 6 tot 12 jaar
		(geboren tussen 31/12/2007 en 1/1/2001)
Prijs?		
30 euro per week per kind
Meer info?
 054 51 61 60
Inschrijven? @ sport@galmaarden.be

Nog geplande activiteiten
 Sportdagen voor alle leerlingen van de 5 basisscholen in
de gemeente (van 1ste tot en met 6de leerjaar).
 Avonturensportdag op donderdag 11 april 2013 te Geel
- recreatiedomein Lissenvijver.
 Regionale sportweek voor kinderen met een mentale
beperking: van 5 tot 9 augustus te Gooik.
 Zeesportdag (13-18 jaar) op dinsdag 13 augustus 2013
te Oostende.

Sportprijsuitreiking en kampioenenviering
Op vrijdag 1 maart 2013 vond de jaarlijkse sportprijsuitreiking en kampioenenviering plaats in de Baljuwzaal van het
GC Baljuwhuis.
De massale aanwezigen konden genieten van een aanvullend sportprogramma onder leiding van Kris Baert. Als special guest verwelkomden we niemand minder dan Marieke
Vervoort, Paralympisch kampioene. De show werd afgewisseld met optredens van karateclub Kachi en balletgroep Feniks.
Op het einde van de avond werden de genomineerde voor
de sportprijzen bekendgemaakt.
Jeugdlaureaat van de sport 2012 werd Joleen Meere.
Joleen behaalde heel wat podiumplaatsen op Vlaamse, Provinciale, Nationale en internationale wedstrijden. Ze behaalde ook maar liefst 8 provinciale records en 5 clubrecords.
Ze hoopt daarenboven zich te kwalificeren voor de EYOF
(European Youth Olympic Festival).
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De trofee Laureaat van de sport 2012 ging naar de
A-ploeg van Tafeltennisclub Galmaarden. De A-ploeg werd
kampioen in 1ste provinciale en steeg dus naar de nationale
afdeling.
Freddy Goossens kreeg de trofee voor sportverdienste
2012 overhandigd voor zijn jarenlange inzet voor de wielersport. Freddy is de man achter de goede werking van
wielerclub Jonge Rakkers Vollezele, zowel bij de jeugd als
bij de volwassenen.

Sport
Kijk! Ik fiets!
Leer je kind fietsen op 2 wielen met behulp van enkele nuttige tips van ervaren monitoren en actieve begeleiding van
de ouders!
Wanneer?
woensdag 29 mei van 13.30u tot 15.30u
Waar?		
Gemeentelijk sportplein Galmaarden
Voor wie?
4 - 7 jarigen die reeds vlot kunnen fietsen
		met steunwielen
Prijs?		
5 euro
Meer info?
 054 51 61 60
Inschrijven? @ sport@galmaarden.be
Opgelet!
- maximum 20 deelnemers
		
- enkel via voorinschrijving

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

Tennisclub Markdal - 2013

Tai Chi Quan

Het seizoen start op zondag 14 april 2013. Er wordt je
een gratis drink aangeboden tussen 10 en 12 uur op het
sportplein te Galmaarden. Je hebt dan de mogelijkheid om
uw lidgeld te vereffenen en een vast uur te reserveren.

De traditionele Chinese gezondheids& bewegingsleer bij uitstek. Geschikt
voor iedereen en voor elke leeftijd.

Lidgelden
t/m 18 jaar: 15 €; vanaf 19 jaar: 60 €; gezin vanaf 3 personen: 120 €.
Vaste uren
Weekdagen tot 17 uur: 15 €/veld/uur; vanaf 17 uur: 50 €/
veld/uur; WE: 25 €/veld/uur.
Reservering via A. Foket (alexander.foket@telenet.be).
Lessen
Enkel voor leden: 25 € voor de jeugd (van 8 t/m 15 jaar) uit
de gemeente. Het aantal plaatsen is beperkt. Privé lessen:
voorwaarden in overleg met de lesgever. Inschrijven kan op
de openingsdag.
Niet-leden
Niet-leden uit de gemeente kunnen enkel terecht op het
middenterrein (in bitumen). De sleutel moet tegen identificatiebewijs worden afgehaald in het clublokaal "Paulana"
aan het Stationsplein te Galmaarden. Clubleden kunnen dit
terrein ook reserveren.

Wanneer?

maandagavond van 19.15u tot 20.45u

Waar?		

GC Baljuwhuis - Galmaarden

Meer info?
Theo Van den Boeck
		 054 33 74 19
		 0494 63 56 58

Eerste Tollembeekse
Hanezoekerstochten
Wanneer?
Waar?		
		
Meer info?
		

woensdag 1 mei vanaf 7.30u tot 15u
Gemeentelijk Ontmoetingscentrum
Willem Tell in Tollembeek
Wandelclub Parel van het Pajottenland®
@ raymond.dero@skynet.be

Verzekering
Zowel leden als niet-leden moeten familiaal
verzekerd zijn en spelen op eigen risico.

G e me e n t e G a lma a rd e n
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In de kijker

Karamellenverzen
hou je van verven?
heeft een blad nerven
op de grond liggen veel scherven
sterven
dan ga ik veel snoepjes erven
ik ben verliefd, onze naam in de
boom kerven
maar ik heb nog veel reserves
hou je van verven of van kerven
daar kan je niet van sterven
laat je humeur niet bederven
je vrienden sterven

14

Gem eente Galmaarden

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

Voorbij – Kinderhoogdag 2013
Het zit er weer op, ons kindercultuurfestival. Een bruisende dag vol activiteiten en voorstellingen voor alle
kinderen van 3 tot 12 jaar met hun ouders en/of grootouders. En we zagen dat het goed was!
Tal van activiteiten waren volzet en ook de doorlopende animatie kon veel kinderen bekoren. Ook voorstellingen voor groot en klein deden het goed.
Als afsluiter Urbanus die uit een groot cadeau sprong,
dat was voor velen onverwacht maar werd zeker gewaardeerd. Al de blije kindergezichten maakten de dag
helemaal compleet!
Wij willen iedereen bedanken om deel te nemen aan
deze Kinderhoogdag en er samen met ons een spetterende, megacoole dag van te maken!
Enkele sfeerbeelden kan je hier links opsnuiven!

Uitreiking sportprijzen 2012 met
Marieke Vervoort en Kris Baert

Bibliotheek
 gedichtendag
 jeugdboekenweek

De heer Luc Boussaert uit Tollembeek, winnaar van de fotowedstrijd
"Waar in Galmaarden?" mocht een
"Straffe Streek Productenmand" in
ontvangst nemen.

Gemeente Galmaarden
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Mega Land!

Zin in een gratis activiteit met jouw jeugdvereniging?
Een minifestival met DJ's Sander Van Haver en Fred Aster.
Voor wie?
12 - 16 jaar
Waar?		 GC Baljuwhuis
Wanneer?
zondag 26 mei 2013
Uur?		
14 uur tot 17 uur
Prijs?		
gratis
Info en reservatie?  054 51 61 60
(vóór 20 mei) @ jeugd@galmaarden.be

Grabbeldag!

Voor wie?
6 tot 16 jaar
Waar?		 Kessel-Lo, met busvervoer
Wanneer?
woensdag 10 juli 2013
Uur?		
uur/opstapplaats worden nog meegedeeld
Prijs?		
gratis
Info en reservatie?  054 51 61 60
			
@ jeugd@galmaarden.be

Paint Ball!
'Auwch, een blauwe plek!' 'Auwch, dat
doet wel pijn hé!'
Ben jij niet zo'n doetje?! Ga dan de uitdaging aan en kom met ons mee paintballen!
Voor wie?
12 - 18 jaar
Waar?
Braine-le-Comte
Wanneer?
dinsdag 23 juli 2013
Uur?		
uur/opstapplaats worden nog meegedeeld
Prijs?		
wordt nog meegedeeld
Info en reservatie?  054 51 61 60
		@ jeugd@galmaarden.be

Avonturentocht
Ben jij ook een ontdekker? Is geen
brug te hoog en geen zee te diep?
Dan doe je zeker mee aan onze avonturentocht?!
Voor wie?
12 - 18 jaar
Wanneer?
donderdag 8 augustus 2013
Info en reservatie?  054 51 61 60
		@ jeugd@galmaarden.be

16

Gem eente Galmaarden

Squash/bowling/
muurklimmen!
Om te ontspannen maar tegelijk ook te
werken aan onze conditie, gaan we voor
ieder wat wils iets beleven! Op gemak
een kegeltje omkegelen, of liever intensief aan de conditie werken, je kan het
allemaal.
Voor wie?
12 - 18 jaar
Waar?		 Aalst
Wanneer?
woensdag 21 augustus 2013
Uur/prijs?
worden nog meegedeeld
Info en reservatie?  054 51 61 60
		@ jeugd@galmaarden.be

T-Day!
Hét tienerfestival van het jaar! We
kennen nog geen plaats, we kennen nog geen concept, maar we
weten wel al dat het weer dik in
orde zal zijn!
Voor wie?
10 - 16 jaar
Wanneer?
woensdag 28 augustus 2013
Uur/prijs?
worden nog meegedeeld
Info en reservatie?  054 51 61 60
		@ jeugd@galmaarden.be

Superkindjesdag!
Ook dit jaar sluiten we de vakantie opnieuw af met onze
traditionele, keicoole superkindjesdag!
Voor wie?
3 -12 jaar (geboren vóór 8/2010 tot 2001)
Waar?
GC Baljuwhuis
Wanneer?
vrijdag 30 augustus 2013
Uur?		
9 uur tot 16 uur
Prijs?		
gratis
Info en reservatie? verplicht!
		 054 51 61 60
@ jeugd@galmaarden.be

Hou zeker onze facebookpagina
'jeugd galmaarden' in het oog.

Cultuur
CULTUURRAAD - NIEUWS
Bronzen Urbanus 2012: Ballet Feniks

Psallentes: topper in de kerk van Vollezele

Omdat er zes genomineerden waren
voor de gemeentelijke cultuurprijs
2012, werd het schier ondoenbaar
van elke genomineerde tijdig een filmpje klaar te stomen
– het maken ervan is immers 100% onbezoldigd vrijwilligerswerk. Daarom werkte het bestuur van de cultuurraad
(eveneens 100% onbezoldigde vrijwilligers…) in overleg
met Urbanus zelf een nieuwe formule uit voor de uitreiking
van de prijs op 19 januari jongstleden: vlotter, veel meer
entertainment… en spanning, want er kwam dit jaar een ex
aequo aan te pas en dus een tweede stemming.
Voor het entertainment tekende de groep KOKhER, het bekende vijftal uit Herne rond Eddy Peremans en Lieven Vandeneucker dat voor een enthousiaste Baljuwzaal alles uit de
kast haalde. Geert Vanhassel van Ring-tv was de geknipte
man om de uitreiking aan elkaar te praten en de zes genomineerden vlot en bondig aan het publiek voor te stellen:
beeldend kunstenaars Wim Adriaensens en Alexandra Cool,
de vereniging Dedax, balletgroep Feniks, toneelgroep Helpt
Elkander en volbloed theaterman Elie Herregodts.
Na een nek-aan-nekrace tussen Elie Herregodts
en balletgroep Feniks mocht laatstgenoemde
het begeerde en loodzware Urbanusbeeldje mee
naar huis nemen. Urbanus zelf had dezelfde
avond elders een eigen optreden maar stuurde
zijn dochter en haar nichtje om het beeldje helemaal in de stijl van hun vader en oom uit te
reiken aan een zichtbaar overgelukkige Heidi
Van Hemelryck, oprichtster en bezielster van
balletgroep Feniks.

In afwachting van de nieuwe samenstelling van de cultuurraad heeft het uittredend bestuur nog een muzikale topper weten te strikken: Psallentes, een van de bekendste
en beste vocale ensembles die hoofdzakelijk gregoriaans en
polyfonie brengen o.l.v. van de gedreven Hendrik Vanden
Abeele.

Zevende dorpsdichter: Eliane Vandevelde

Op zaterdag 25 mei stelt de groep in de kerk van Vollezele
zijn nieuwste cd voor, met gregoriaans en meerstemmige
gezangen uit de 12de-eeuwse Codex Calixtinus, ook wel
bekend als het Liber Sancti Jacobi. Het manuscript wordt
in Santiago de Compostela bewaard en bevat naast mirakelbeschrijvingen en aanwijzingen voor pelgrims nogal wat
muziek voor de feesten ter ere van Sint-Jacob. In die 12de
eeuw deed de lokale overheid er immers alles aan om van
Jacobus’ graf een bedevaardsoord te maken en een van de
promotiemiddelen was het invoeren (uit Frankrijk) van het
allernieuwste snufje op muzikaal gebied: gestofisticeerde
twee- en driestemmige gezangen.
De acht zangeressen van Psallentes Femina gaan met het
materiaal uit de Codex Calixtinus aan de slag om de apostel
Jacobus de rijke muzikale eer te bewijzen die hem toekomt.
Alle middelen zijn goed om met puur vocaal vrouwenwerk
de pelgrim naar Compostela – en de toehoorder in Vollezele
– te belonen.
Wanneer?
25 mei 2013 om 20 uur
Waar?		
in de kerk van Vollezele, gevolgd door
		
receptie en mogelijkheid om de cd aan te
		schaffen.
Prijs?		
Aan de kassa € 12, voorverkoop € 10
Reservatie?  054 51 61 67 (cultuurdienst Baljuwhuis)
		 054 58 65 50 (cultuurraad)
		
@ crg@scarlet.be

Met Weerspiegeling in mijn lens (zie vooraan in deze Samen) haalde Eliane Vandevelde uit Lennik voor een jaar de
titel van Galmaards dorpsdichter binnen. Het gedicht is als
het ware de bespiegeling – van een fotografe – bij een soort
dwarsdoorsnede van onze gemeente op een natte najaarsdag en valt o.m. op door vrije verzen, antropomorfistisch
aandoende beelden en minstens één nieuw Nederlands
woord. Na Marleen De Smet (2011) is Eliane Vandevelde de
tweede dorpsdichteres. In 2010 gaf zij de bundel nog mooier
dan vandaag uit, gepubliceerd door de Davidsfondsafdeling
van Sint-Kwintens-Lennik – een visueel origineel vormgegeven boekje waarin veel aandacht gaat naar familie, relatie,
landschap, natuur… Eliane is zeventig en schreef inmiddels
al drie gedichten in haar functie, waaronder een Pauwelgedicht en het mooie Smakenpalet dat vanaf de Pajotternijen
op de binnenplaats van het Baljuwhuis zal hangen.

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





dinsdag
woensdag
vrijdag
zaterdag

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

Sluitingsdagen
 woensdag 1 mei 2013

Voorleesmomenten
)) woensdag 17 april - 14u-14.30u: 1ste + 2de kleuterklas
)) zaterdag 20 april - 10u-10.30u: peuters
)) woensdag 24 april - 14u-14.30u: 3de kleuterklas + 1ste
leerjaar
)) woensdag 15 mei - 14u-14.30u: 1ste + 2de kleuterklas
)) woensdag 22 mei - 14u-14.30u: 3de kleuterklas + 1ste
leerjaar
)) woensdag 5 juni - 14u-14.30u.: 1ste + 2de kleuterklas
)) woensdag 19 juni - 14u-14.30u: 3de kleuterklas + 1ste
leerjaar
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 geboeid naar het verhaal.
De vertelplaten worden enkel uitgeleend aan scholen.

Leesgroep
De leesgroep komt 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
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Wandeling - "Wandelend
stilstaan bij poëzie"
Woorden gewikt en gewogen met
een kabbelende Mark op de achtergrond: een ontdekkingstocht waarbij “genieten” van woorden en “verwonderen” over de natuur centraal
staat.
Laat je gedachten stil vallen bij het
lezen van de tijdloze gedichten van
Andries Dhoeve op de poëtische
wandeling.
Op verschillende plaatsen werden
gedichten permanent geplaatst in
de open ruimte.
Praktisch
Doorlopend open vanaf 10u tot 18u
Website: www.galmaarden.be
Locatie: GC Baljuwhuis
Gedeeltelijk toegankelijk voor rolstoelgebruikers.

In samenwerking met Cultuurraad Galmaarden.

Gezocht: vrijwilligers voor inventarisatieproject
In 2012 ging de erfgoedcel
met 9 vrijwilligers van start.
Na bijna een jaar hard werk,
werden al heel wat collecties
bezocht en beschreven.
Omdat onze streek erg rijk is
aan collecties (religieuze collecties, collecties van vrijwilligersorganisaties, sportverenigingen, muziekverenigingen,
...), is er nog voldoende werk en kunnen we nog extra hulp
gebruiken.
Archiefbank Vlaanderen maakt een gelijkaardige oefening.
In Archiefbank worden gegevens genoteerd over documenten en beeldmateriaal van personen en verenigingen om dit
erfgoed te vrijwaren van vernietiging. Archiefbank wil in de
regio een beter zicht krijgen op de verschillende sportcollecties en -archieven. Archiefbank wil ook dit samen met
vrijwilligers doen.
Ben je geïnteresseerd om mee in de vrijwilligersploeg te
stappen, neem dan contact op met de cultuurdienst van de
gemeente Galmaarden.

Cultuur
Pajotternijen 2013
We hoeven u niet meer te vertellen dat onze streek een schatkamer van delicatessen is. Bij een bezoek aan Pajotternijen
zult u er versteld van staan wat het Pajottenland u te bieden heeft. Wij laten u graag kennis maken met de verlokkingen
van het Pajottenland.
Op zondag 28 april 2013 kunt u in het GC Baljuwhuis van 10u tot 20u terecht voor:

 Het proeven van de verschillende typische streekproducten. Bovendien geven de aanwezige standhouders u graag
uitleg over de specifieke bereidingswijze van hun product.
Voor één keer mag u de uitdrukking “Kijken mag, maar
aankomen
niet!”
helemaal
vergeten. Drink een kartuis
of Césarbier, proef de eerste
aardbeien, ervaar hoe échte
honing smaakt, …
 WAK! in het Pajottenland
Een tentoonstelling van werken van 20 kunstenaars die
actief zijn in het Pajottenland. De tentoonstelling kadert
in de Week van de Amateurkunsten (WAK) en wordt
gecoördineerd door Wim Adriaenssens van groupe
AWA- art studio.
De tentoonstelling is ook gratis toegankelijk op zaterdagen 27 april en 4 mei en zondag 5 mei van 13u tot 19u.
 “Gezondheidsrally’s”: Wandelzoektocht (2 afstanden) rond gezondheid met leuke, gezonde
prijzen.
De gezondheidsrally van 2,5 km is toegankelijk voor
buggy’s en rolstoelgebruikers.
Voor wie graag wat meer kilometers wil wandelen, is er
de gezondheidsrally van 6 km.
Bij het vertrek krijgt u een boekje met de opdrachten.
De oplossing kan u inleveren bij uw terugkomst in GC
Baljuwhuis. Hierdoor maakt u kans op verschillende
leuke, gezonde prijzen.
Starten kan naar eigen keuze tussen 13u en 16u op de
binnenkoer van GC Baljuwhuis. Deelnemen kan individueel of in groep.
De deelname is gratis.
 De kinderen kunnen zich de
hele dag uitleven in de tuin
in het kinderparcours met
springkastelen, volksspelen en
knutselstandjes en kunnen bovendien mooie prijzen winnen
bij de tombola.

 Op de binnenkoer van GC Baljuwhuis zal rond 13.30 uur het
gedicht dat de dorpsdichter Eliane Vandevelde van de gemeente
Galmaarden in 2013, geschreven heeft ter gelegenheid van
de Pajotternijen toegelicht worden.
 Uiteraard zorgen we voor een
echte volkse sfeer, eigen aan
onze gemeente. Op de tonen
van volksmuziekdeuntjes kan u
genieten van een typisch Pajots
droogje en natje op de binnenkoer, u geserveerd door KVLV
Galmaarden.

Maak er een leuk dagje uit van met de hele familie.
Bezoek ons in GC Baljuwhuis:
Kammeersweg 2
1570 Galmaarden
Op zondag 28 april 2013 van 10u tot 20u
Gratis toegang.
Voor meer info kan u terecht op de cultuurdienst van onze
gemeente:
Hilde Demecheleer
054 51 61 67
@: cultuur@galmaarden.be
: www.pajotternijen.be

G e me e n t e G a lma a rd e n
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Zomaar een zomeravond ...
gratis concerten in GC Baljuwhuis
zaterdag 20 juli en woensdag 14 augustus 2013
Jong en oud met zin in een zwoele zomeravond vol muziek, gezelligheid en vrienden zijn welkom in GC Baljuwhuis om te
genieten van een fris pintje of een lekkere kriek!
Ook in 2013 kan je twee keer gratis genieten van een gezellig evenement boordevol plezierige muziek en een zalige
zomerse ambiance. Het ideale moment om eens bij te praten met vrienden en familie of je te laten verwarmen door verrassende klanken.

PROGRAMMA 2013
Zaterdag 20 juli om 19.30 uur:
THE HITMASTERS

Woensdag 14 augustus om 19.30 uur:
TrioBLUF

Met The Hitmasters kozen we voor muzikaal talent uit eigen streek. Deze vijf muzikale duizenpoten zorgen voor
een swingende avond met evergreens en hits vanaf de
jaren 60. Van stilzitten kan geen sprake zijn!

Een avondje TrioBLUF trakteert je op een reis doorheen
de meest diverse muziekgenres: van de authentieke 50′sSound en ‘The Golden Age of Pop’ van de jaren zestig, tot
zwoele heupenswingende disco of hedendaagse poprock.
Muziek voor jong en oud dus, en dit alles voorzien van
een rasecht TrioBLUF-aroma dat garant staat voor avontuur, humor en doorgewinterd muzikantenschap. Door het
gebruik van draadloze gitaren en micro’s begeven de drie
muzikanten zich steeds in het publiek. Het geeft een optreden net dat ‘beetje meer’.
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Kaffee Matinee, koffie met dat ietsje meer ...
Lize Marke

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

muziek
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 2013 om 14 u
prijs?		
€ 6 - abo: € 5
		(koffie en mattentaart inbegrepen

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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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 30 april 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: Het Pauwelstandbeeldje
aan de Pauwelhoeve in Galmaarden.
Proficiat aan de heer Luc Boussaert woonachtig te Tollembeek.

Pauwelviering 2013
Dankwoord aan handelaars, horecauitbaters en particulieren
Het gemeentebestuur en het Pauwelcomité willen langs
deze weg uitdrukkelijk de handelaars en de horecauitbaters van harte bedanken voor de inspanning die ze geleverd hebben naar aanleiding van de Pauwelviering 2013,
in het bijzonder door het versieren van hun uitstalraam
of hun zaak met het thema Pauwelviering. De feestelijkheden hebben hierdoor een grote meerwaarde gekregen.
Onze handelaars en horecauitbaters hebben op die manier meegeholpen om dit aloude christelijk-folkloristisch
feest en de gemeente Galmaarden met veel succes onder
de aandacht van hun dorpsgenoten en van de bezoekers
te brengen. Mede dankzij het onverwachte zonnige winterweer hebben honderden Pauwelvrienden de geplogenheden op de Pauwelhoeve en aan de Sint-Pauluskapel
kunnen bijwonen. Bijzondere dank aan onze ereburger
Urbanus voor zijn medewerking en voor de publicatie en
signeersessie van zijn nieuwe strip “De Gouden Pauwels”.
Dank ook aan de particulieren; het aanbrengen van de
Belgische vlag, een of ander Pauwelattribuut aan de voordeur of voor het vensterraam is de Pauwelvierders niet
ontgaan.
Afspraak voor de Pauwelviering 2014, op zondag 26 januari. Tot volgend jaar.

Pauwelprijzen 2013
Kleine Pauwelbende
Gouden Pauwelbroodje: Ronny Poelaert
Zilveren Pauwelbroodje: François Vanoverstraeten
Bronzen Pauwelbroodje: Hendrik Bergmans


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

Kinderpauwelbende
Gouden Pauwelsnoepken: Stan De Brackeleer
Zilveren Pauwelsnoepken: Zion Stoelzaet
Bronzen Pauwelsnoepken: Elise De l’Arbre

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

Proficiat aan de vinders-winnaars!

.................................................................................
: .............................................................................
@: .............................................................................
OPLOSSING:.................................................................
.................................................................................
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in Galmaarden
Meer info

APRIL
GC Baljuwhuis

Davidsfonds - molderelieve@hotmail.com

15-22-29 Basiscursus ‘Acteren’ (5 avonden)

Zaal Willem Tell

Opendoek - 03 222 40 99 - hannelore.smits@opendoekvzw.be

16

Cursus ‘breien’

Parochiezaal Vollezele

KVLV Vollezele - http://sites.google.com/site/vollezelekvlv

20

Boccaspi Life - fuif

Willem Tell

Chiro Albatros - http://www.chiroalbatros.be

21

Wandelend stilstaan bij poëzie

GC Baljuwhuis

cultuur@galmaarden.be - http://www.galmaarden.be

23-30

Cursus ‘Leren naaien met de
naaimachine’

Parochiezaal Vollezele

KVLV Vollezele - 054 56 64 78 - stalpaert.marc@skynet.be
- http://sites.google.com/site/vollezelekvlv

27

Wielerwedstrijd voor Juniores

Centrum Tollembeek

WK Tollembeek Sportief - 054 58 08 54

27-28

WAK in het pajottenland - 20
kunstenaars stellen tentoon

GC Baljuwhuis

054 30 06 32 - annadri@telenet.be - http://www.wak.be/
events/detail/165

28

Pajotternijen - streekbeurs

GC Baljuwhuis

Cultuurdienst - 054 51 61 67 - cultuur@galmaarden.be

woensdag

1

Eerste Tollembeekse
Hanezoekerstochten

Zaal Willem Tell

Wandelclub Parel van het Pajottenland - http://
parelvanhetpajottenland.aktivia.be/index.htm

za-zo

4-5

WAK in het pajottenland - 20
kunstenaars stellen tentoon

GC Baljuwhuis

054 30 06 32 - annadri@telenet.be - http://www.wak.be/
events/detail/165

dinsdag

7

Creales ‘sfeerverlichting’

Parochielokaal
Galmaarden

KVLV Galmaarden - 054 58 80 18

zondag

26

MEGA terugkomdag ‘MEGA festival’ GC Baljuwhuis

http://preventie@pajottenland.be

dinsdag

28

Veiligheid: thuis en op de weg

Parochiezaal Vollezele

KVLV Vollezele - vollezele.kvlv@gmail.com, http://sites.
google.com/site/vollezelekvlv/

30

Kaffee Matinee: ‘Net als toen’

GC Baljuwhuis

www.galmaarden.be - cultuur@galmaarden,be

30

Wielerwedstrijden voor Aspiranten Centrum Tollembeek
“Ereprijs Marcel Marcoux”

maandag
maandag

dinsdag
zaterdag
zondag
dinsdag

zaterdag
za-zo

zondag

1

Ochtendwandeling

MEI

donderdag

JUNI
zondag
doorlopende actie

Wijnactie 2013

De Okkernoot vzw

WK Tollembeek Sportief - 054 58 08 54
de.okkernoot@skynet.be

in Galmaarden
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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 begin juli verschijnen.
Gelieve vóór 1 juni 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
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