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Psallentes

Psallentes
talentvol zoals
Thalia
dochter van de oppergod Zeus
godin van de muze
Psallentes
polyfonisch homogeen septet
waterval van kristalheldere klanken
combinatie van kracht en tederheid
deinend op een zachte intonatie
vol warmte en kleur

het twaafde eeuws manuscript Codex Calixtinus
bewaard in Santiago de Compostela
een weergave van pelgrimstochten
verweven in gregoriaanse composities
biddend
smekend
dankend
tropen en sequentia verfijnen de liturgische gezangen
met een rijk muzikaal verleden

Eliane Vandevelde - Dorpsdichteres Galmaarden 2013
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Voorwoord

In onze gemeente organiseerden recent enkele nieuwe inwoners een feestje voor hun buren.
Meer en meer wijken gaan over tot een buurtfeest, zeker met de zomer in het vooruitzicht.
In een gastvrije sfeer leren buren elkaar zo beter kennen. Het is alvast een initiatief om toe te
juichen.
Veel beter om van het minste gerucht lawaai te maken, om spelende kinderen storend te
noemen is het om elkaar vriendelijk en verdraagzaam in de ogen te kunnen kijken en met een
gemoedelijk gesprek kleine meningsverschillen uit te praten, eerder dan ze te laten ontsporen
tot conflicten.
Als gemeentebestuur zijn we er niet in de eerste plaats om aan burenbemiddeling te doen, maar ontmoeting tussen buren en constructieve samenwerking weten we absoluut te waarderen.
De aanzet tot het ontwikkelen van een buurtinformatienetwerk voor de gemeenten Herne, Bever en Galmaarden onder
de begeleiding van onze politiezone Pajottenland is ook zo een waardevol initiatief.
Problemen als overlast door sluikstort, pogingen tot inbraak en dergelijke meer kunnen door een vorm van sociale controle sterk worden teruggedrongen. Dit zonder dat de burger de rol van de politie overneemt, maar wel zijn burgerzin
inzet om het zichzelf en zijn buurt aangenamer te maken.
In tijden waarin het internet regeert, is het hartverwarmend om te mogen vaststellen dat men in onze dorpen Galmaarden, Tollembeek en Vollezele het evenwicht richting een meer sociale maatschappij tracht te herstellen.
Tijdens de zomermaanden organiseert het gemeentebestuur onder andere “Zomaar een zomeravond”, een initiatief dat
destijds door onze betreurde collega Paul Cardoen op gang werd gebracht. Daarnaast wordt ook de jeugd niet uit het
oog verloren door de organisatie van speelpleinwerking van het OCMW, sportkampen van gemeentebestuur en sportraad
en diverse evenementen in het kader van de zomer van de jeugd.
Allen welkom om elkaar te ontmoeten en mooie vriendschapsbanden te smeden.
Ik wens u allen een mooie zomer en een deugddoend verlof toe.

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
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Uit de gemeenteraad
De gemeenteraad neemt kennis van de mondelinge
toelichting en presentatie van de heer Marc Hellinckx,
korpschef van de politiezone Pajottenland, met betrekking tot de opmaak van het zonaal veiligheidsplan.
Het bijzonder bestek voor de onderhouds- en herstellingswerken 2013-2015 van de gemeentewegen en
aanhorigheden, opgesteld door de afdeling grondgebiedzaken goedgekeurd werd.
Er wordt een retributiereglement vastgelegd voor de
deelname aan activiteiten in samenwerking met de
jeugdregio Pajottenland:
 Paintball op dinsdag 23 juli 2013:
20 euro per persoon
 Avonturentocht op donderdag 8 augustus 2013:
20 euro per persoon
 T-Day op woensdag 28 augustus 2013:
10 euro per persoon
De Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (Gecoro) zal worden samengesteld uit 7 leden
(en hun plaatsvervangers). Onder hen wordt een voorzitter aangeduid op voorstel van het college van burgemeester en schepenen, 4 leden (en hun plaatsvervanger, uitgezonderd voor de functie van voorzitter)
zijn deskundigen, 3 leden (en hun plaatsvervanger)
vertegenwoordigen de maatschappelijke geledingen.
Voor de aanslagjaren 2013 tot en met 2018 wordt een
gemeentelijke milieubelasting ingevoerd.

Er wordt voor de aanslagjaren 2014-2018 een jaarlijkse gemeentebelasting gevestigd op de woningen en
gebouwen die gedurende minstens twaalf opeenvolgende maanden zijn opgenomen in het gemeentelijk
leegstandsregister.
Voor de aanslagjaren 2013 tot en met 2018 wordt een
jaarlijkse belasting gevestigd op de tweede verblijven
gelegen op het grondgebied van de gemeente Galmaarden.
Het beheer van het gemeenschapscentrum en het beheer van de plaatselijke openbare bibliotheek wordt
toevertrouwd aan een beheersorgaan dat is samengesteld uit de vereniging van enerzijds afgevaardigden
van de gemeenteraad en anderzijds vertegenwoordigers van de gebruikers en de ideologische en filosofische strekkingen. Dit zijn voor elk beheersorgaan 4
afgevaardigden van de politieke strekkingen van de
gemeenteraad en 4 vertegenwoordigers van de gebruikers en de ideologische en filosofische strekkingen.
De gemeentelijke sportraad wordt erkend als adviesorgaan in uitvoering van het decreet van 6 juli 2012
houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal sportbeleid en de cultuurraad als adviesorgaan in
uitvoering van het decreet van 6 juli 2012 houdende
het lokaal cultuurbeleid.
De rekening van de kerkfabriek Sint-Martinus Tollembeek voor het jaar 2012 wordt gunstig geadviseerd.

Jubilarissen 2013 (periode april tot juni)
			
			

Briljanten bruiloft (65 jaar gehuwd)
Victor Steenhoud en Agnes Schoonjans		
Petrus Thienpont en Amandine Daminet		

2 april 1948
15 mei 1948

Diamanten bruiloft (60 jaar gehuwd)
			
			

		
			
			
			
			
			

Pieter Philips en Philomène Desmeth		
Sylvain Verhulst en Jacqueline Tresignie		

6 juni 1953
6 juni 1953

Gouden bruiloft (50 jaar gehuwd)
Antoine Vermeersch en Odette Van Vooren
Raymond Diericx en Marcella Vlassembroek
Polydore Dauwe en Léona Cromphout		
Willy Vanhassel en Greta De Veleer		
Marcel Collyns en Jacqueline Anckaert		
Cyrillus Tresignie en Denise Olemans		

17
24
27
10
18
29

Namens het gemeentebestuur hartelijk proficiat!
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april 1963
april 1963
april 1963
mei 1963
mei 1963
juni 1963

Mededelingen
Oproep aan vrijwilligers

Bent u pas gepensioneerd en voelt u zich nog te vitaal om enkel ‘op rust’ te zijn?
Bent u op zoek naar de gepaste job, maar bereid om tussendoor even iets anders
te proberen? Wil u zich ten dienste stellen van uw vrienden, buren of hun kinderen?

Het gemeentebestuur van Galmaarden gaat actief op zoek naar vrijwilligers.
In het verleden bleef de gemeentelijke vrijwilligerswerking eerder beperkt tot een passieve rol waarbij mensen met bijvoorbeeld een passie voor onze bibliotheek of beeldende kunsten zich belangeloos inzetten voor de lokale gemeenschap.
Op basis van hun engagement, leerden kinderen tekenen, lezen, creatief denken en vooral met volle teugen genieten.
Wij zijn ervan overtuigd dat het in de huidige maatschappij een meerwaarde is om die mensen die de behoefte voelen om
zich ten dienste te stellen van anderen, actief bij het gemeentebeleid te betrekken.
Momenteel zijn we voornamelijk op zoek naar vrijwilligers die zich willen inzetten in het kader van ons gemeentelijk onderwijs: kinderopvang, leesouders, studietoezicht,… het is slechts een greep uit de vele mogelijkheden.
Ondanks het vrijwillige karakter van de samenwerking, hoeft het vrijwilligerswerk niet geheel zonder vergoeding te gebeuren. Er bestaan mogelijkheden om een kostenvergoeding uit te keren, zonder dat er daarom noodzakelijk een arbeidsovereenkomst ontstaat.
Alle vrijwilligers van het gemeentebestuur zijn ook degelijk verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke
ongevallen.

Voelt u zich aangesproken?
Neem dan snel contact op met het gemeentebestuur voor meer informatie:
Gemeente Galmaarden
Marktplein 17
1570 Galmaarden
 054 59 61 61
@ info@galmaarden.be

G e me e n t e G a lma a rd e n
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Mededelingen
Gemeente Galmaarden werkt aan Infrax
preventie bij fuiven en
herladen van budgetmeters
evenementen
Het betreft een algemeen veiligheidsoverleg met betrekking
tot de goede aanpak van fuiven en feesten met de organisatie, de bestuurlijke overheid, de brandweer, de lokale politie
en de preventiedienst, om er samen voor te zorgen dat alles
prima verloopt.
Hoofddoel van dit overleg is het fuiven en feesten veilig te
laten verlopen waarbij de rol van de hulpdiensten en politie
faciliterend is naar de organisatie toe.
Doel en aanpak van dit overleg:
)) Een risicoanalyse maken (geen tot hoog risico op overlast afhankelijk van het programma, doelgroep, aantal
bezoekers,…)
)) Duidelijke afspraken maken tussen organisatie, bestuurlijke overheid, brandweer en politie, over wat kan en
niet kan (nooduitgangen, schenken van sterke dranken,
toegangscontrole, security of fuifcoaches, lawaaihinder en geluidsnormen, afbouw van de fuif, sluitingsuur,
brandveiligheid, rookverbod) en over de manier van optreden in geval van moeilijkheden.
)) Info uitwisselen met betrekking tot de inzet van de politie in uniform of in burger (hoeveel mensen, waar en
wanneer).
)) De aanpak evalueren en eventueel bijsturen indien nodig.
)) Een eventuele evaluatievergadering organiseren wanneer één van de partijen dit nodig acht of in het geval
van problemen tijdens het evenement.

Wie een budgetmeter voor elektriciteit en/
of aardgas heeft, kan voortaan zelf zijn
budgetmeterkaart herladen aan speciale
betaalautomaten. Die staan vanaf nu opgesteld op diverse plaatsen in Vlaanderen
en Wallonië.
De nieuwe betaalautomaten worden opgesteld in de kantoren van alle Vlaamse
en Waalse netbedrijven (Infrax, Eandis,
Ores,Tecteo, AIESH en Régie de Wavre)
en in bijna alle OCMW’s.
Je kunt vanaf nu opladen in andere gemeenten dan waar je
woont. Handig als je ergens in de buurt werkt of bent.
Info?

 078 35 30 20
 www.infrax.be/nl/elektriciteit/budgetmeter-		
elektriciteit/elektronisch-opladen

SeniorenHoogDag!
Wanneer?
Waar?		
Organisatie?
Wat?		
))
))

Zo is er reeds een coördinatievergadering belegd met de
organisatoren van Kermis Herhout, Groene Kring Vollezele,
Dedax, Boccaspi,…
Ook de andere 5 gemeenten van de lokale politiezone hanteren deze werkwijze met als doel overlast tijdens de fuif of
het evenement te vermijden.
Meer info omtrent deze vergaderingen kunt u bekomen bij:
S. Roelens, Commissaris van politie
Directeur Operaties
Lokale Politie Pajottenland
 054 31 35 10
 054 31 35 19
@ operaties@politiepajottenland.be
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))
))
))

Dinsdag 24 september 2013 vanaf 10u
GC Baljuwhuis
Gemeente en OCMW Galmaarden
Een bruisende mix van informatieverstrekking en animatie
doorlopend infostandjes omtrent gemeentelijke diensten en OCMW
verschillende infosessies
wervelende optredens van bekende artiesten
doorlopende bar met streekproducten en
cavastand

))
Gratis toegang!
Nieuwsgierig? Verdere info volgt!
Info?  054 31 73 08 (Annelie Deteye)

Mededelingen
Opleiding vrijwilligers Tele-Onthaal Vlaams-Brabant en Brussel
Bij Tele-Onthaal kan je terecht met al je vragen en problemen. Je kan je verhaal kwijt aan één van onze deskundige
vrijwilligers. Tele-Onthaal is dag en nacht bereikbaar op het
nummer 106. Via www.tele-onthaal.be kan je op vaste tijdstippen een gesprek online voeren. Elk gesprek is gratis,
komt niet op de rekening en is anoniem.
Om al deze gesprekken te voeren zijn we op zoek naar nieuwe mensen om onze ploeg te versterken. Heb je zin om mee
te werken? We organiseren twee infomomenten waar we je
graag meer uitleg geven over Tele-Onthaal en het vrijwilligerswerk. In oktober start een nieuwe opleiding.

Infomomenten:
)) maandag 23 september 2013 van 16u tot 17u en van
19u tot 20u in het Gemeenschapscentrum De Markten,
Oude Graanmarkt 5, 1000 Brussel
)) dinsdag 1 oktober 2013 van 14u tot 15u en van 19u tot
20u in de St. Jozefzaal, Burgemeesterstraat 55, 3000
Leuven
))
Info?  016 23 97 56 of 02 511 86 63

Onthaalouders gezocht!

Velddag Radioamateurs

Als onthaalouder vang je baby’s, peuters en eventueel ook
kleuters en lagere schoolkinderen op in je eigen woning. Je
kan alleen maar ook samen met een andere persoon (partner, mama, zus, vriendin,…) opvang aanbieden.
 Heb je een warm hart voor kinderen en ben je graag
met kinderen bezig?
 Kan je goed organiseren en ben je graag thuis?
 Sta je open voor overleg en samenwerking met ouders
en met Landelijke Kinderopvang?

Van zaterdag 7 september om 15 uur tot zondag 8 september om 15 uur organiseren de radioamateurs van UBA, de
Koninklijke Unie van de Belgische Radiozendamateurs, hun
Velddag boven de Bosberg rechtover Camping Raspaljebos.

Informeer je dan zeker!
 070 24 60 41
@ hallevilvoorde@landelijkekinderopvang.be
Op regelmatige tijdstippen organiseren we informatiemomenten rond de fiscaal vrijgestelde kostenvergoeding per
dag en per kind, het sociaal statuut van de onthaalouder
(ziekteverzekering, pensioenopbouw, enz.) en de werking
van onze organisatie.

Radioamateurs informeren
Aan belangstellenden geven wij op zondag 8 september tussen 10 uur en 12 uur, uitleg over draadloze communicatie .
Zie op foto een stralingsmeting uitgevoerd boven de Bosberg met als resultaat 0,40 Volt een minieme waarde van
minder dan 1 Volt, nog beter dan een kleine AA batterij van
1,5 Volt.
Tegelijk kan men een unieke demonstratie van draadloos
internet langs satelliet meemaken.
Satellieten voor televisie en internet draaien op 36.000 km
boven de aarde .
Technologie is belangrijk
Jongeren die meer willen weten over telecommunicatie, zijn op zondag welkom
tussen 10 uur en 12 uur.
Door het bekend maken van onze hobby
willen wij de jeugd meer betrekken bij
nieuwe technologie.
Wij verzorgen geregeld radiocontacten
tussen scholen en het ISS, als het Space
Station op 380 km hoogte aan een snelheid van 28.000 km per uur boven onze
hoofden voorbij vliegt.
Alle astronauten zijn trouwens ook radioamateur.
Meer informatie? @ on3fds@uba.be

G e me e n t e G a lma a rd e n
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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
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Politie
Preventietips - inbraaksymbolen
Inbrekers die in georganiseerde
bendes
werken,
gebruiken
vaak inbraaksymbolen.
Zij brengen op de gevel van een huis of op
het voetpad tekens aan
waarmee ze precieze
informatie willen achterlaten.
Die informatie wordt verzameld door verkenners die van deur
tot deur te gaan of rondes doen in de wijk.
Er zijn tal van inbraaksymbolen. Zij geven onder andere informatie over de bewoners, de aanwezigheid van een hond, of het
huis al eerder werd bezocht en de te stelen goederen.
Tips
Opletten dus als u die symbolen bij u voor de deur of op uw
gevel aantreft:
)) Meld deze symbolen aan de lokale politie.
)) Informeer u bij uw buren. Hebben zij iets verdachts opgemerkt (andere symbolen, persoon die de buurt verkent).
)) Verwijder de symbolen nadat de politie is langs geweest.
Andere tips bij korte of langere afwezigheid:
)) Doe steeds uw deuren en vensters op slot, ook al bent
u maar even afwezig. Laat ook geen sleutels in het slot
steken.
)) Verberg zo veel mogelijk uw aantrekkelijke objecten.
)) Geef steeds de indruk dat er iemand aanwezig is in de
woning: verbind bepaalde lichtpunten met een wisselende
tijdschakelaar, laat uw brievenbus leegmaken bij afwezigheid en vraag aan uw buren om de rolluiken op en af te
laten.
)) Registreer de serienummers van uw toestellen. Het is voldoende om een inventaris bij te houden met een beschrijving van uw objecten en hun serienummer. Aarzel niet om
er voor juwelen en kunstwerken ook een foto bij te steken.
Zo kunnen ze u terugbezorgd worden wanneer ze na een
diefstal teruggevonden worden.
)) Berg het materieel dat de taak van de inbreker zou kunnen
vergemakkelijken, steeds goed op (vb.: ladder, tuinmeubelen,…).
)) Vraag afwezigheidstoezicht aan bij uw lokale politie wanneer u op vakantie vertrekt. Via dit systeem zal uw woning
op verschillende tijdstippen, zowel overdag als ’s nachts,
onderworpen worden aan een controle.

Gezocht!
Gemachtigde opzichters!
De deputatie van de provincie Vlaams-Brabant kondigt de
wervingscampagne gemachtigde opzichter aan.
Wie kan gemachtigd opzichter worden?
Al wie minstens 18 jaar oud is.
Na een theoretische en praktische opleiding wordt de betrokkene door de burgemeester gemachtigd om kinderen,
scholieren, gehandicapten of bejaarden in groep te laten
oversteken. Een gemachtigd opzichter is herkenbaar aan de
driekleuren armband die de naam van de gemeente draagt
en aan het stopbordje op steel.
Gemachtigde opzichters verhogen de verkeersveiligheid in
de buurt van de school. Een gemachtigd opzichter is een
onmisbare schakel in het verkeersveiligheidsbeleid van de
gemeente.
De provincie zorgt gratis voor het theoretische deel van uw
opleiding en uw uitrusting (hesje, stopbord en driekleuren
armband). Het praktische deel van de opleidingen wordt georganiseerd in samenwerking met de lokale politie.
Hoe inschrijven?
Enkel op www.vlaamsbrabant.be/gemachtigdeopzichters
Meer informatie?
Provincie Vlaams-Brabant
Dienst mobiliteit
Provincieplein 1 - 3010 Leuven
016 26 75 18 (Esther van Amerongen)
 016-26 75 60
@@ verkeersveiligheid@vlaamsbrabant.be
 www.vlaamsbrabant.be

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

OCMW Herne, Edingsesteenweg 8a, Herne
OCMW Lennik, Frans Van der Steenstraat 6, Lennik

Hoe (voordelig) betalen?

Geen tijd om te strijken?
Strijkwinkel Pajottenland heeft de oplossing!!!!
Bezorg ons uw strijkgoed. Wij zorgen ervoor dat u het netjes gestreken terugkrijgt.
Hoe bezorgen?
 Gewassen en gedroogd in een wasmand
 Naar wens kan de strijk gevouwen of op kleerhanger
worden terugbezorgd (af te spreken aan het onthaal)
 Kleerhangers dient u zelf te voorzien.
 Er wordt met de onthaalbediende een afhaaldatum afgesproken (termijn: ongeveer 3 dagen).
Waar kan u terecht?
U kan ons uw strijkgoed bezorgen op twee manieren:
1. In de strijkwinkel op onderstaand adres:
Strijkwinkel Pajottenland
Edingsesteenweg 241 b
1755 Gooik
(Wij bevinden ons achter de Werkwinkel, schuin tegenover
de stelplaats van De Lijn, waar een kleine parking is voorzien).
En dit tijdens de volgende openingsuren:
Maandag:
Dinsdag:
Woensdag:
Donderdag:
Vrijdag:		
Zaterdag:
2.

8u
8u
8u
8u
8u
9u

–
–
–
–
–
–

19u
16u
16u
19u
14u
12u

Via de ophaalpunten.

Het strijkgoed wordt telkens dinsdag – en vrijdagvoormiddag opgehaald/afgeleverd.
Momenteel hebben wij vijf verschillende ophaalpunten:
•
•
•
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Voeding Van Snick te Herfelingen, Sint-Niklaasstraat 11,
Herfelingen
Home Zonnelied, Hernestraat 8, Tollembeek
OCMW Pepingen, Kerkstraat 2, Pepingen
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Wij aanvaarden zowel papieren als elektronische dienstencheques. Er kan nooit cash betaald worden voor strijkgoed!!!
Deze worden besteld via Sodexo (minimumbestelling: 10
cheques).
Nog geen gebruiker van dienstencheques?
Inschrijven kan:
 Via een aanvraagformulier verkrijgbaar bij de strijkwinkel en de deelnemende OCMW’s.
 Online inschrijven: www.dienstencheques-rva.be
De kostprijs van een dienstencheque bedraagt 8,50 euro en
is fiscaal aftrekbaar. Door het belastingsvoordeel
(2,55 euro) kost 1 dienstencheque u dus slechts 5,95 euro.
In de strijkwinkel betaalt u bij het ophalen van de strijk.
Bij de ophaalpunten bezorgt u de dienstencheques vooraf.
Gelieve uw cheques dus vooraf aan te vragen.
Werking van het ‘proton’systeem
U betaalt per stuk strijkgoed en dus niet per mand. Wij
werken met het minutensysteem. Per stuk zijn een bepaald
aantal minuten berekend.
1 dienstencheque = 1 uur of 60 minuten.
Bv. 90 minuten werk = 2 dienstencheques (120 minuten)
met een tegoed van 30 minuten die verrekend worden op
uw volgende factuur.
Extra diensten
•
•

Eigen hersteldienst voor kleine retouches (betaling via
dienstencheques)
Nieuwkuis depot: Shop De Bie (enkel cash te betalen)

U kan uw kleding voor reiniging binnenbrengen tijdens de
openingsuren.
Voor meer informatie, aarzel niet om contact op te nemen:
@ strijkwinkel.pajottenland@skynet.be
 02 582 78 02
Strijkwinkel Pajottenland is een erkende dienstenchequeonderneming met deelname van de OCMW’s van Gooik,
Lennik, Pepingen, Herne en Galmaarden.

Welzijn - O.C.M.W.
Hittegolf en hoge ozonconcentraties
Enkele tips om bij hittegolf en hoge ozonconcentraties het
hoofd koel te houden:
,, Drink veel water.
,, Blijf binnen.
,, Hou vensters, gordijnen, luiken of rolluiken overdag
dicht en verlucht de kamers ’s nachts als het buiten koel
is.
,, Blijf zoveel mogelijk in de schaduw en zoek koele plekjes op.
,, Zware inspanningen doet u bij voorkeur voor 11 uur en
na 20 uur.
,, Drink geen alcohol of zoete drankjes.
,, Laat niemand achter in een geparkeerde auto (ook uw
hond niet).

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
LL Opgelet! de PWA-dienst is gesloten van 29 juli
tot en met 23 augustus 2013.

PWA-Galmaarden zoekt
werknemers (stempelgerechtigd) om allerhande kleine
klusjes en/of klein tuinonderhoud te verrichten bij particulieren.
Wenst u ons PWA-team te vervoegen en u komt in
aanmerking dan kan u bovenop uw uitkering nog iets
bijverdienen (belastingvrij).

Kent u mensen in uw buurt die alleen wonen en extra aandacht nodig hebben bij warm weer? Houd dan mee een
oogje in het zeil. Spring eens binnen voor een praatje, zo
helpt u wellicht om een drama te voorkomen. Breng ook het
OCMW op de hoogte over geïsoleerde personen die een bezoek van een maatschappelijk werk(st)er kunnen gebruiken.

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
Ga ook eens langs op onze facebookpagina waar u al
uw bevindingen kwijtraakt.
(*) 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

Info sociale dienst?  054 31 73 08

Geniet van de zomervakantie!

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

Gemeentelijke Basisscholen Galmaarden
Bij het einde van het schooljaar willen we alle ouders nogmaals danken voor het gestelde vertrouwen in het gemeentelijk onderwijs. Dit vertrouwen vertaalde zich opnieuw in
de stijgende leerlingenaantallen en in de lovende commentaren bij tal van activiteiten.

Een selectie uit de verschillende scholen:
)) bezoek aan de plaatselijke bib (kleuters en lager)

Aan de kleuters en de lagere schoolkinderen wensen we
graag een welverdiende en veilige zomervakantie toe. Aan
onze schoolverlatende zesdeklassers: het ga u goed in het
middelbaar onderwijs.

)) zomersportdagen in de Gavers

Ook dit schooljaar moesten in onze scholen meerdere leerkrachten wegens noodgedwongen afwezigheid tijdelijk vervangen worden. De wijze waarop deze vervangingen ingevuld werden, bewijst dat er nog leerkrachten zijn die over
de nodige beroepsernst en idealisme beschikken.

)) openluchtklas in Bokrijk ( 2de graad Tollembeek)

In de loop van het derde trimester werden onze scholen
ook doorgelicht. De resultaten varieerden van goed tot zeer
goed.

)) kleuterzwemmen

De organisatie van de schoolfeesten en andere activiteiten
op onze scholen was weeral niet mogelijk geweest zonder
de helpende handen van de leden van de ouderraad en de
onderwijsteams. Ook de partners van al deze mensen verdienen een welgemeende “dank u wel” voor alle hulp.
Ook dank aan het gemeentebestuur voor de logistieke steun
tijdens tal van activiteiten en de inspanningen die geleverd
worden bij het realiseren van de nieuwbouw voor de basisscholen van Galmaarden en Tollembeek.
De activiteitenkalender van het derde trimester was ronduit
indrukwekkend. Eerste Communie, Vormsel, schoolreizen,
openluchtklassen… volgden elkaar in sneltempo op.

)) deelname aan het MEGA-project en de OVSG-proeven
(zesdeklassers)

)) openluchtklas in Genk (3de graad Galmaarden en Tollembeek)

)) openluchtklas in Tongerlo (Herhout)
)) afscheidreceptie voor de zesdeklassers en hun ouders

)) de zesdeklassers bezoeken verschillende middelbare
scholen en krijgen Engelse les als voorbereiding op het
middelbaar
)) ontbijtactie (Vollezele)
)) cultuurklassen in Baljuwhuis voor alle kinderen van de
derde kleuterklas tot het zesde leerjaar
)) infoavond georganiseerd door de ouderraden met als
thema “ de talentenarchipel”
)) film- en theatervoorstellingen in CC de Abdij en CC het
Vondel
)) bezoek aan het kasteel van Gaasbeek
De directies, de leerkrachten en de ouderraden van
de vier basisscholen wensen iedereen een
ontspannen en zonnige vakantie toe!

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
Even terugblikken naar het voorbije schooljaar… zien dat
het goed is geweest… en dan volop genieten van vakantie …
Eén van de mooiste momenten volgens de mama van Hanna
en Karen
‘De check-in ochtend van Flight 577’
Het hele gebeuren getuigde van een grote collegialiteit en
creativiteit. Juffen in hostess- en meester in pilootkledij, een
check-in balie met weegschaal, een fouilleerpoort en de onvergetelijke hostesses dansperformance met reddingsvest.
Onderwijzend personeel dat zich op vele vlakken wil laten
zien aan de leerlingen. Ze bewijzen hier dat spel, performance en kennisoverdracht perfect kunnen samengaan.
Eén van de mooiste momenten volgens kleuter Gaëlle
‘Uitstap met heel de school naar Zaventem’
‘Ze vertelt nu nog over de grote vliegtuigen en op reis gaan.
Het was een grote belevenis voor zo een klein meisje. Ze
zal het zich nog lang herinneren.’ Zo vertelt, juf Katleen, de
mama van Gaëlle.
Eén van de mooiste momenten volgens Thibaut en Marco
(uit 6C)
‘Kersthappening’
Het decor mogen bouwen voor de kerstspecial, in koor zingen voor zo'n groot publiek, gitaar mogen spelen: fantastisch!
We vonden het een zeer leuke avond in ons laatste jaar hier
op onze school.
Eén van de mooiste momenten volgens juf Ulrike
‘1ste communie in de Sint-Pauluskapel’
De kapel werd heel kleurrijk ingekleed, met dank aan mijn
mama, Cathleen (mama van Maartje) en juf Valentine. De
kinderen brachten tekstjes die mooi aansloten bij het thema
‘kleur’. Ook werden er leuke liederen gebracht, zowel door
de kinderen van het 2de leerjaar als door Eline (5de leerjaar). Fopke (nicht Elisabeth en Marie) zorgde voor de muzikale noot.
Het was een mooie, intieme en sfeervolle viering. Ik ben
dan ook heel trots op mijn 5 communicantjes: Jill, Evita,
Thibault, Jurre en Peter.
Ook wil ik het oudercomité via deze weg in de bloemetjes
zetten voor de mooie verrassing bij het buitengaan van de
kapel. Zij zorgden voor een geslaagde receptie. BEDANKT!

tuin met ballenbad, een wervelende rit op de achtbaan, een
dolle afdaling op de waterglijbaan of eventjes uitblazen in
de oldtimers… Alle ingrediënten aanwezig voor dolenthousiaste kinderen en goedgeluimde mama’s!
Eén van de mooiste momenten volgens Lowie en Ruben (uit
4C)
‘Het bezoek aan de Helix’
De Helix is een heel leuk bos. We hebben met een netje
salamanders gevangen. We keken binnen in een bijenkorf.
Je kon de bijen horen zoemen. We hebben zelf beestjes
gevangen met een potje en een schepje.
KEILEUK!
Eén van de mooiste momenten volgens Petra, onze voorzitster van het oudercomité
‘Elke dag een blij kind kunnen afhalen…’
Naast de eerste communie van mijn dochter Jill beleef ik
mijn mooiste moment eigenlijk elke dag. Het feit dat ik elke
dag een blij kind kan afhalen op school maakt alles zoveel
makkelijker en leuker.
Een blij kind afhalen is iets wat elke ouder ten zeerste kan
appreciëren. Dank aan alle leerkrachten voor de energie,
creativiteit en professionaliteit die zij aan de dag leggen,
elke dag opnieuw.
Inschrijvingen
De laatste 2 weken van augustus in de vestiging te Moerbeke (9u tot 12u en 14u tot 17u) -  054 41 42 30
De laatste week van augustus in de vestiging te Galmaarden
(18u tot 20u) -  054 58 89 39
In de tussenperiode kunnen jullie ook steeds terecht in het
Sint-Catharinacollege in Geraardsbergen (9.30u tot 12u en
14u tot 18u).

We willen ook reeds onze ONTHAALDAG aankondigen voor
de ouders van toekomstige kleuters: zondag 29 september
2013 van 14u tot 16u!
Een stralende vakantie gewenst!
vanwege directie, leerkrachten en oudercomité,
St-Catharinacollege, Bergstraat 40, Galmaarden

Eén van de mooiste momenten volgens de mama van Matteo en Nora
‘mama-dag in Boudewijnpark’
‘Hoelang duurt het nog?’ ‘Zijn we er bijna?’ De peuters en
kleuters van juf Eline en juf Geertrui keken er overduidelijk
erg naar uit. Geen wonder, want het werd ook een schitterende dag. Aangenaam lenteweer, spetterende dolfijnen,
een grappige zeeleeuw, twee superjuffen, de grote speel-

Gemeente Galmaarden
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Sport
Zomersportstages 2013

6de Regionale Zeesportdag

georganiseerd door sportdienst en sportraad
Wanneer?
maandag 8 tot en met vrijdag 12 juli
		
maandag 19 tot en met 23 augustus
		
Activiteiten starten stipt om 10u en 		
		
eindigen om 15.15u. Vanaf 9u is
		
iedereen welkom. Aanwezigheid gewenst
		
ten laatste om 9.45u. De kinderen
		
kunnen afgehaald worden van 15.15u tot
		16u
Waar?		
juli: gemeentelijk sportplein Tollembeek
		augustus: gemeentelijk sport- en speelplein
		Galmaarden
Wat?		
Omnisport
		
11 juli > inline- & skatehappening
		
augustus > De Gavers
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

Ben je tussen de 13 en 18 jaar oud en heb
je zin om je adrenalinegehalte eens te laten
stijgen, een dag te vullen met plezier en
avontuur op het water? Twijfel niet langer en
schrijf je in voor onze regionale zeesportdag.
Wanneer?
dinsdag 13 augustus van 7.45u tot 18.30u
Waar?		
strand van Oostende, verplaatsing gebeurt
		
per bus vanuit de gemeente
Wat?		
Golfsurfen, zeerafting, golfkajak, kiting, 		
		
strandrugby, golffrisbee
Voor wie?
13-18 jarigen
		(geboren tussen 31/12/2000 en 1/1/1995)
Prijs?		
15 euro (geen drank of eten inbegrepen)
Info?		
 054 51 61 60
		
@ sport@galmaarden.be
Inschrijven? tot 25 juli per telefoon of e-mail!
		Opgelet! plaatsen zijn beperkt!

Nog geplande activiteiten
 Regionale sportweek voor kinderen met een mentale
beperking: van 5 tot 9 augustus te Gooik.
 Project Hopsakee op 19 en 20 september.
 Start-to-run 0 - 5 km in het najaar.

Formulieren voor aanvraag sub- Zumba®gold
sidies voor sportverenigingen
Wil je graag aan je conditie werken…
beschikbaar
én calorieën verbruiken?
Zoals elk jaar voorziet de gemeente Galmaarden subsidies
ter ondersteuning van de Galmaardse sportverenigingen.
De formulieren om een subsidieaanvraag te doen voor de
beleids- en impulssubsidie voor erkende sportverenigingen
2013 zijn nu beschikbaar en kunnen worden afgehaald bij
de dienst socioculturele zaken, GC Baljuwhuis, Kammeersweg 2, 1570 Galmaarden.
De ingevulde formulieren voor beleids- en impulssubsidie
dienen uiterlijk tegen 30 september 2013 om 16 uur binnengebracht te worden .
Opgelet!
De formulieren worden niet langer persoonlijk toegestuurd. Neem dus tijdig zelf het initiatief.
Info?
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@ bart.mathys@galmaarden.be
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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’.
Bovendien is je eerste proefles gratis!
De Zumba®gold lessen gaan door in Galmaarden.
Info?
0474 58 49 55
@@ annabelle.felix@telenet.be
 www.zumba-annabelle.be

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”.

Regeling 100 kg gratis afval blijft bestaan voor recycleerbaar afval
De Vlaamse overheid heeft beslist dat vanaf 1 juli 2013 nietrecycleerbaar afval nooit gratis mag afgeleverd worden op
de containerparken. Ook ILvA moet zich daaraan aanpassen.
Daarom dient ILvA het systeem te veranderen van de vrijstelling op de eerste 100 kg afval (ter waarde van € 5 per
jaar) die een gezin naar een ILvA-containerpark brengt.
Jaarlijks krijgt elk gezin immers een vrijstelling van betaling
op de eerste 100 kg die het brengt, ongeacht of het afval
recycleerbaar of niet-recycleerbaar is.
Vanaf 1 juli 2013 kan die vrijstelling echter enkel nog gegeven worden voor recycleerbaar afval. Wie op dat moment
ook niet-recycleerbaar afval brengt, moet volgens de geldende tarieven betalen. De vrijstelling kan dan later worden
opgenomen, wanneer uitsluitend recycleerbaar afval wordt
gebracht.
De maatregel met betrekking tot cementgebonden asbest, ook een niet-recycleerbare afvalfractie, blijft wel bestaan. Jaarlijks mag elk gezin 200 kg asbest gratis naar het
containerpark brengen. Daartoe dient de bezoeker op de
asbestbel te drukken.
De boodschap op de zuil aan de ingang van het containerpark wordt aangepast. Nadat een bezoeker zijn identiteitskaart in de zuil heeft gestoken, verschijnt de vraag “heeft
u ook niet-recycleerbaar afval mee?”. Indien “ja” wordt geantwoord en het aangeboden afval geen cementgebonden
asbest is, verschijnt de boodschap dat het bezoek betalend
zal zijn en opent de slagboom.
De tarieven op het containerpark blijven dezelfde:
0-2000 kg
€ 0,05/kg
2001-5000 kg
€ 0,10/kg
Meer dan 5000kg
€ 0,20/kg
100 kg recycleerbaar afval vrijstelling

In realiteit brengt een gezin zelfs amper 38 kg dergelijk
afval naar het containerpark.
In 2012 brachten niet minder dan 26.643 (32%) gezinnen
nog geen 100 kg afval en dienden tijdens het volledige jaar
dus geen enkele keer te betalen. De meerderheid van de
gezinnen (65%) betaalde maximaal € 0,05 per kg en slechts
3% betaalde € 0,10 per kg. Amper 157 gezinnen over het
volledige werkingsgebied brachten meer dan 5.000 kg. Over
alle bezoeken heen werd gemiddeld € 0,038 betaald per kg
aangebracht afval.
Een ILvA-gezin betaalde in 2012 gemiddeld € 71,8 (of € 1,3
per week) rechtstreeks voor zijn afval via diftar. Daarin zitten zowel de aankoop van zakken en stickers voor de huisaan-huisinzameling als de besteding in het containerpark in
vervat.
Info?

www.ilva.be

Openingsuren:
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

De vrijstelling van betaling van 100 kg afval is niet zomaar
een “cadeau”. Het is een compensatie voor de hoeveelheid
afval die een gezin gemiddeld naar het containerpark brengt
waar reeds een recyclagebijdrage voor is betaald of waar
ILvA geld voor krijgt.

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

Voor wie?
6 tot 16 jaar
Waar?
Kessel-Lo, met busvervoer
Wanneer?
woensdag 10 juli 2013
Uur?		
8.30u speelplein Winnepoe te Herne
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
Vertrek?
GC Baljuwhuis, uur wordt nog meegedeeld
Prijs?		
20 euro
Info en reservatie?  054 51 61 60
		@ jeugd@galmaarden.be

Workshop Picwasco en Van Eik
Kinderen gaan op zoek naar de gestolen panelen van het
Lam Gods en maken daarbij kennis met Picasso en Van
Eyck. Ze maken hun eigen verf van een eitje en schilderen
hun eigen drieluik!
Voor wie?
6 - 8 jaar
Waar?
GC Baljuwhuis
Wanneer?
maandag 29 juli 2013
Uur?
13.30u tot 16.30u
Prijs?		
5 euro
Info en reservatie?  054 51 61 60
		@ jeugd@galmaarden.be

Hou zeker onze facebookpagina
'jeugd galmaarden' in het oog.
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Workshop Do Re Mi in fantasie
De kleinsten ontdekken de tonen en klanken
van muziek, ontdekken hun eigen ritmes
op instrumenten maar ook op het eigen
lichaam!
Voor wie?
3 - 5 jaar
Waar?
GC Baljuwhuis
Wanneer?
dinsdag 30 juli 2013
Uur?		
14u - 16u
Prijs?		
5 euro
Info en reservatie?  054 51 61 60
		@ jeugd@galmaarden.be

Workshop Return to the future
Tijdens deze workshop gaan we tijdreizen! We keren terug naar de jaren 1900 tot 2000 en brengen het verleden
van jouw ouders en grootouders weer tot leven. Ken jij
een walkman? Een floppy? Welke spelletjes werden er allemaal gespeeld? Test het nu uit!
Voor wie?
9 - 12 jaar
Waar?
GC Baljuwhuis
Wanneer?
woensdag 31 juli 2013
Uur?		
13.30u - 16.30u
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
Waar?
Poperinge
Wanneer?
donderdag 8 augustus 2013
Vertrek?
GC Baljuwhuis, uur wordt nog
		 meegedeeld
Prijs?		
20 euro
Info en reservatie?  054 51 61 60
		@ jeugd@galmaarden.be
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T-Day!

Voorstelling: Salamanderman

Hét tienerfestival van het jaar!
Het militair domein van Brasschaat is voor één dag omgebouwd tot festivalterrein
voor tieners! Ouders en kleine
kinderen zijn niet toegelaten zodat de tieners ongestoord
hun gangen kunnen gaan!
Voor wie?
10 - 16 jaar
Waar?
Brasschaat
Wanneer?
woensdag 28 augustus 2013
Vertrek?
GC Baljuwhuis, uur wordt nog meegedeeld
Prijs?
10 euro
Info en reservatie?  054 51 61 60
		@ jeugd@galmaarden.be

Rappende kikkers en kwakende salamanders, ook zij
kunnen verliefd worden. Ze strijden om het hart van de
mooie waterjuffer en doen allen om ter meest hun best.
Maar… Ze zijn echter zo druk bezig met zichzelf dat ze het
gevaar niet zien naderen. Het vijverleven wordt bedreigd
door de oude afvoerpijpen van de fabriek. Als ze zich niet
haasten…
Kunnen ze de vijver en al hun vrienden, waaronder ook
de mooie waterjuffer, redden? Zijn ze op tijd om de vuiligheid van de oude fabriek te bestrijden?
Voor wie?
vanaf 6 jaar
Waar?:
GC Baljuwhuis
Wanneer?
zondag 13 oktober 2013
Prijs?		
VVK -12: 5 euro, +12: 6 euro
		
ADK -12: 6 euro, +12: 7 euro
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! We gaan er weer
een knaldag van maken!
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

Horrorfest@Walibi!
Naar jaarlijkse traditie vieren we ook dit jaar opnieuw Halloween. Ben jij niet bang voor zombies? Schrikken gekke
clowns jou niet af? Durf jij het aan om tussen de vampieren te lopen? Ga de uitdaging aan en ga mee griezelen in
Walibi!
Voor wie?
12-16 jaar (geboren 2001 tot 1997)
Waar?
GC Baljuwhuis
Wanneer?
dinsdag 29 oktober 2013
Vertrek?
wordt later meegedeeld
Prijs?		
20 euro
Info en reservatie?  054 51 61 60
			
@ jeugd@galmaarden.be

Formulieren voor aanvraag subsidies voor jeugdverenigingen
beschikbaar
Zoals elk jaar voorziet de gemeente Galmaarden subsidies
ter ondersteuning van de Galmaardse jeugdverenigingen.
De formulieren om een subsidieaanvraag te doen voor de
basis- en werkingssubsidie voor jeugdverenigingen, voor
prioriteit brandveiligheid en voor jeugdprojecten 2013 zijn
nu beschikbaar en kunnen worden afgehaald bij de dienst
socioculturele zaken, GC Baljuwhuis, Kammeersweg 2, 1570
Galmaarden.

De ingevulde formulieren voor basis- en werkingssubsidie
dienen uiterlijk tegen 30 september 2013 om 16 uur binnengebracht te worden.
Opgelet!
De formulieren worden niet langer persoonlijk toegestuurd. Neem dus tijdig zelf het initiatief.
Info?
 054 51 61 60
		
@ isabelle.degauquier@galmaarden.be

G e me e n t e G a lma a rd e n
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In de kijker
Er viel weer heel wat te beleven...
Mega Land
Buitenspeeldag

Mega Fuif

Start-to-bike

Start-to-run

Winnaars
wandeling & kinderparcours
Pajotternijen

Kijk! Ik fiets!

Kaffee Matinee met Lize Marke

Verwelkoming
nieuwe inwoners
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Pajotternijen en
week van de amateurkunsten

Cultuur
Openingsuren





dinsdag
woensdag
vrijdag
zaterdag

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

Sluitingsdagen





vrijdag 12 juli 2013
zaterdag 13 juli 2013
vrijdag 16 augustus 2013
zaterdag 17 augustus 2013

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. Eerstvolgende bijeenkomst is op dinsdag 17
september 2013.

De bib on-line
Voorleesmomenten
)) zaterdag 7 september - 10u-10.30u: peuters
)) woensdag 11 september - 14u-14.30u: 1ste + 2de kleuterklas
)) woensdag 18 september - 14u-14.30u: 3de kleuterklas
+ 1ste leerjaar
)) woensdag 2 oktober - 14u-14.30u: 1ste + 2de kleuterklas
)) zaterdag 5 oktober - 10u-10.30u: peuters

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

Cursus klussen in huis: Sanitair

Nederlands leren? Het kan!

Wellicht heb je al eens te maken gehad met een kraan die
lekt of een toilet dat verstopt zit? Tijdens deze cursus leer
je hoe je die vervelende probleempjes zelf kan oplossen. Je
leert efficiënt ontkalken, een verstopte afvoer ontstoppen,
enz… Na deze cursus kan je je mannetje staan op sanitair
gebied!
Als je het thuis hebt liggen, mag je meebrengen: een universele tang en schroevendraaiers in verschillende maatjes.
Doe zeker geen aankopen voor de eerste les.

Op donderdag 29 augustus 2013 organiseert
Huis van het Nederlands in samenwerking met
CVO GLTT een infomoment over Nederlandse
cursussen.
Dit infomoment gaat door van 19u tot 20.30u in
Dominicanessenklooster, Heilige Geeststraat 22-24 te 1540
Herne.

Waar? GC Het Baljuwhuis
Wanneer? 21 november, 5 en 12 december 2013
Van? 19u tot 22u
Prijs? € 32
Voorkennis vereist? neen
Info en inschrijvingen?
Arch'educ
@ info@archeduc.be
 02 454 54 01
 www.archeduc.be

In september starten er opnieuw verschillende cursussen
Nederlands. Het Huis van het Nederlands vzw helpt u uw
weg te vinden in het grote aanbod van Nederlandse lessen.
Op basis van uw wensen en mogelijkheden zoeken wij voor
u een cursus op maat.
Huis van het Nederlands heeft ook een permanentie in Halle
voor alle informatie over Nederlandse lessen:
elke maandag en donderdag van 9u - 12u,
dinsdag van 17u-19u en woensdag van 13u - 16u.
 0800 123 00 (gratis nummer)

G e me e n t e G a lma a rd e n
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Cultuur
Amicato
Op zondag 30 juni 2013 verwelkomt “AMICATO”
de Amerikaanse muziekband “BLUE LAKE ADULT
BAND” uit Michigan USA. Onze Amerikaanse
gastmuzikanten verblijven, net als twee jaar geleden, vier dagen bij gastgezinnen in en rond
Galmaarden en kunnen zo de Belgische cultuur
opsnuiven.
Op dinsdag 2 juli 2013 geeft Amicato samen met deze Amerikaanse muziekgroep een spetterend “AMERICAN CONCERT” in het GC Baljuwhuis te Galmaarden. Beide muziekgroepen spelen samen onder leiding van de Amerikaanse
dirigent. Dit gezamenlijk concert start om 20u en is gratis
toegankelijk.
Vanaf september 2013 gaat AMICATO verder met het project “START TO
PLAY”. Dit project richt zich op iedereen die een blaasinstrument wil leren
bespelen. Zowel kinderen als jongeren
als volwassenen kunnen zich inschrijven.
AMICATO biedt 2 workshops aan :
- "Creatief musiceren”: in deze workshop worden de noten
en de verschillende ritmes aangeleerd op een leuke en creatieve manier.
- “Initiatie instrument”: in deze workshop wordt het bespelen van een houten of koperen blaasinstrument aangeleerd.
Al deze workshops worden begeleid door ervaren muziekleerkrachten. Ze vinden plaats in het GC Baljuwhuis te Galmaarden en gaan door op vrijdagavond en/of zaterdag.
Is dit project de geknipte kans voor jou om een blaasinstrument te leren bespelen, aarzel dan niet en neem contact
met ons op.
@ harmonie.amicato@gmail.com
Je bent van harte welkom in het GC Baljuwhuis op 30 augustus 2013 om 19u tijdens de info-avond met mogelijkheid tot inschrijving. Je kan ook langskomen tijdens één van
onze repetities, elke vrijdag van 20.15u tot 22.15u.

Oorlog 1914-1918 (WOI)
Wat is er gebeurd met de boerenpaarden?
“In beslag name – Opeisingen“
Wie weet hierover nog wat?
Wie heeft hierover nog foto’s of
geschreven documenten?
Contactpunten in naam van het museum van het Belgisch Trekpaard te
Vollezele:

Paul Desmecht		
 054 58 99 23

Carla Meert		
 0478 36 41 70

William Dehandschutter  054 58 94 40

Oude tractor club 'De Vollezeelse
vrienden'
)) op zaterdag 31 augustus
koordtrekken vanaf 18u
)) op zondag 1 september een rondrit
om 10u en een tweedehandsbeurs agrimachines
Info:  0477 40 99 98
@ pascal.deveseleer@telenet.be

Cursus "Van patroon tot rokje"
Ben je geïnteresserd in het ontwerpen van een patroon
voor, en het vervaardigen van, een rokje? Dan leer ik je in
5 lessen tekenen, pasvorm maken, naaien met de naaimachine, zodat je op het einde van de reeks met een eigen
rokje huiswaarts keert.
Waar? GC Baljuwhuis
Data? Donderdagen 19 september, 3 oktober, 17 oktober,
31 oktober en 7 november 2013
Uur? van 19u tot 22u
Info?  0479 23 76 23
@ peggy.vanhamme@telenet.be

Formulieren voor aanvraag subsidies voor culturele verenigingen
beschikbaar
Zoals elk jaar voorziet de gemeente Galmaarden subsidies
ter ondersteuning van de Galmaardse culturele verenigingen.
De formulieren om een subsidieaanvraag te doen voor de
basis- en werkingssubsidie voor culturele verenigingen en
voor cultuurprojecten 2013 zijn nu beschikbaar en kunnen
worden afgehaald bij de dienst socioculturele zaken,
GC Baljuwhuis, Kammeersweg 2, 1570 Galmaarden.
De ingevulde formulieren voor basis- en werkingssubsidie
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dienen uiterlijk tegen 30 september 2013 om 16 uur binnengebracht te worden.
De ingevulde formulieren voor cultuurprojecten 2013 dienen uiterlijk tegen 15 oktober 2013 om 16 uur binnengebracht te worden .
Opgelet!
De formulieren worden niet langer persoonlijk toegestuurd. Neem dus tijdig zelf het initiatief.
Info?
 054 51 61 67
		
@ cultuur@galmaarden.be

Cultuur
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.

Zaterdag 20 juli om 19.30u:
THE HITMASTERS

PROGRAMMA 2013
Woensdag 14 augustus om 19.30u:
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′s-Sound en ‘The Golden Age of Pop’ van de jaren zestig, tot zwoele heupenswingende
disco of hedendaagse poprock.
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’.

Kaffee Matinee, koffie met dat ietsje meer ...
Lieven Debrauwer

muziektheater

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.

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)

Borsalino

muziektheater

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
Hoe reserveren?
ÍÍ U reserveert kaarten telefonisch, per e-mail of op de
cultuurdienst, GC Baljuwhuis en betaalt onmiddellijk.
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,

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)

voorstelling(en) en aantal.
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 juli 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: De Mark aan de Modrielaan/
Kwadestraat in Tollembeek.
Proficiat aan mevrouw Madeleine Hauters woonachtig
te Vollezele.


NAAM: ......................................................................
ADRES: .....................................................................
.................................................................................
: .............................................................................
@: .............................................................................
OPLOSSING:.................................................................
.................................................................................
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Pajottenland Pas
Het 'Museum van het Brabants
Trekpaard' in Vollezele, de
'Hertboommolen' in Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek en het
'Volksmuziekinstrumentenmuseum' in Gooik bundelen hun
krachten en lanceren een nieuw initiatief, de Pajottenland
Pas.
Met deze pas kan je de 3 musea bezoeken op de derde
zondag van de maand. Dit is niet zomaar een doorsnee
bezoek. Elk museum zorgt voor een deskundige gids.
Info en folders? @ markvallei@toerismepajottenland.be

Geraardsbergen in de ban van de
'Beleef je eigen Ronde Zomerzoektocht'
Wie Geraardsbergen zegt, zegt en
denkt... de Muur! Vanaf 1981 tot en
met 2011 werd op de Muur, telkens
in combinatie met de Kapelmuur, een
heroïsche wielerstrijd uitgevochten.
Geraardsbergen ademt de Ronde, nog
steeds. Beleef nu wielerstad Geraardsbergen en omgeving via een nieuwe
fiets(zoek)tocht. De Muur, Manneken
Pis en mattentaarten: je vindt de ‘Giesbaargse’ specialiteiten stuk voor stuk
op je pad.
Ervaar deze dankzij de nieuwe Zomerzoektocht!
Fiets, geniet en win!
Deze zomer kan je in Geraardsbergen de unieke ‘Beleef je
eigen Ronde Zomerzoektocht’ fietsen. Je fietst in en om Geraardsbergen, op het fietsnetwerk Vlaamse Ardennen, een
route van 38 of 48 kilometer lang. Met het gratis deelnemingsformulier dat je bij de toeristische dienst van Geraardsbergen ophaalt, kan je zo op weg. Dit deelnemingsformulier wordt jouw sleutel om het traject te ontdekken.
Enerzijds kan je genieten van leuke voordelen op en langs
de route; anderzijds kan je meedingen voor enkele mooie
prijzen. Op het deelnemingsformulier staan immers een
reeks vragen. Beantwoord je ze correct – de nieuwe brochure ‘Rondethematochten’ (te koop voor 4 euro) kan je
daarbij zeker helpen – dan val je misschien in de prijzen.
Kortom: Geraardsbergen, wieler- en fietsstad: ontdek het
zelf, van 29 juni tot en met 30 september!
Info?

 www.toerismevlaamseardennen.be

in Galmaarden
Meer info

JULI
dinsdag

2

American concert

GC Baljuwhuis

www.amicato.be

ma-vr

8 en 12

Zomersportstage

Sportcentrum Tollembeek

sportdienst - sport@galmaarden.be
www.galmaarden.be

wo

10

Grabbeldag

Kessel-Lo

jeugddienst - jeugd@galmaarden.be

vrijdag

12

Kaatstornooi 3de Grote Prijs Total
Verheyden - Atcomex

Gemeentelijk Sportcomplex
Galmaarden

Verheyden - 054 58 81 58

zaterdag

20

Zomaar een zomeravond: The
Hitmasters

GC Baljuwhuis

cultuurdienst - www.galmaarden.be

zondag

21

Urbanustochten

Zaal Willem Tell

Wandelclub De Marktrotters Herne
www.marktrotters.be

dinsdag

23

Paintball

Braine-le-comte

jeugddienst - jeugd@galmaarden.be

zaterdag

27

16de Kaatstornooi Pallieters

Sportcentrum Tollembeek

Kaatsclub Pallieters - 054 58 08 54

za-zo

27 en 28

Kermis Herhout

Herhout - Tollembeek

De Crossvrienden - info@kermisherhout.be www.kermisherhout.be

maandag

29

Picwasco en Van Eik

GC Baljuwhuis

jeugddienst - jeugd@galmaarden.be

dinsdag

30

Do Re Mi in fantasie

GC Baljuwhuis

jeugddienst - jeugd@galmaarden.be

woensdag

31

Return to the future!

GC Baljuwhuis

jeugddienst - jeugd@galmaarden.be

donderdag

8

Avonturentocht

Poperinge

jeugddienst - jeugd@galmaarden.be

woensdag

14

Zomaar een Zomeravond: Trio Bluf

GC Baljuwhuis

cultuurdienst - www.galmaarden.be

vrijdag

16

Jaarmarkt Tollembeek en
Jaarmarktconcert Amicato

centrum Tollembeek

Jaarmarktcomité - 0474 61 90 17 fabiennetielemans@telenet.be en Amicato www.amicato.be

zaterdag

17

Wielerwedstrijd voor Nieuwelingen

Centrum Tollembeek

WK Tollembeek Sportief - 054 58 08 54

ma-vr

19 tot 23

Zomersportstage

Sportterrein Galmaarden

sportdienst - sport@galmaarden.be
www.galmaarden.be

za-zo

24 en 25

Hoeverestaurant 2013

De Okkernoot vzw - Vollezele

de.okkernoot@skynet.be

woensdag

28

T-Day

Brasschaat

jeugddienst - jeugd@galmaarden.be

vrijdag

30

Superkindjesdag

GC Baljuwhuis

jeugddienst - jeugd@galmaarden.be

3

Kookles ‘lekkere pizza’s’

Parochielokaal Galmaarden

KVLV - 054 58 80 18

Camping Raspaljebos

AUGUSTUS

SEPTEMBER
dinsdag
vr-za

6 en 7

Mosselfestijn

za-zo

7 en 8

Velddag Radioamateurs -Wereldwijde Terrein boven Bosberg radiocontacten
Galmaarden

on3fds@uba.be

zondag

8

Wielerwedstrijd voor nieuwelingen

Vollezele, Café Dries

kwcdejongebergklimmers@gmail.be

woensdag

11 en 18

Creales ‘sjaal maken’

Parochielokaal Galmaarden

KVLV - 054 58 80 18

donderdag

19

Creales ‘van patroon tot rokje’

GC Baljuwhuis

0479 23 76 23 - peggy.vanhamme@telenet.be

dinsdag

24

SeniorenHoogDag

GC Baljuwhuis

OCMW Galmaarden - 054 31 73 01 - annelie.
deteye@ocmwgalmaarden.be

donderdag

26

Kaffee Matinee: theatervoorstelling
Kluts

GC Baljuwhuis

cultuurdienst - www.galmaarden.be

Wijnactie 2013

De Okkernoot vzw

de.okkernoot@skynet.be

doorlopende actie

Campingclub Raspaljers

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 oktober verschijnen.
Gelieve vóór 20 augustus 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

Openingsuren
- elke werkdag: 8.30 to 12 uur
- maandag: 17.30 tot 19 uur niet
op maandagavonden 22 juli
en 12 augustus
- in uitzonderlijke gevallen in de
namiddag, enkel na voorafgaandelijke afspraak

9 - 12 uur: voor werknemers
geen zitdag op 16 juli!

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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