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Leesvenster Pajottenland
Hier zijn de daken met vlaaien bedekt!
Land dat Pol de Mont van Sint-Katharina-Lombeek
tot Sint-Pieters-Kapelle zo poëtisch vond.
O bedevaartsoord van Ons-Lievevrouwke te Lombeek,
ik was helemaal van streek als ik in je kerkretabel aankeek.
Ook de Kapitein Zeppos-molen met zijn hoge wieken wenkte,
kom eens, van hier boven kun je ’t land der breugheltafels
zien: witgekookte hopscheuten in een bed Hollandse saus,
zacht bereidde duifjes liggen in een nest van mals gesmoorde kropsla,
bij een pallet vol kleurige vlaaien lachen oude geuze, kriek
en lambiek,
en een stinkrijke ettekeis blaaskaakt zich als heerlijkheid van
Brussel.
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en als het zonnetje schijnt
en ’t regent is het morgen kermis Bever!
In het Pajottenland zien ze liever geen beren dansen!
Na een bedevaart, vanuit Geraardsbergen, te voet
naar de Sint-Martinusbasiliek in Halle,
kan je de beren al eens zien dansen –
koetong in madérasaus en gratineerde patatpuree,
god lieve hemel, dat is wat anders dan zo een entree
met veel mijn-restaurant-chicqué.
In de stad waar het Kanaal en de Zenne vloeien
en frisse velden bloeien, waar eiken en beuken
trots ruisen in het statige Hallerbos,
daar wil de levensgenieter aspergebedden bouwen.

Wat heb je toch aan een schoon bord als het leeg is?

De reis is nog niet gedaan, al ziet men kerk en toren staan.

Heb je trouwens de duiven van Saint-Quentinal eens zien
vallen?
In ’t Pajottenland staan de tillen meestal nabij de paardenstallen.
In café De Roskam en bij Wisken in Galmaarden aan
Bruinsbroekstraat, of in Den Duivenbond en de Constateur,
worden nog weddenschappen aangegaan op de beste duif en
de snelste coureur.
In Bever langs de Waalse kant van dit rijke kermisland
fleurt engelwortel, goudsbloem en kamille de akkers op;

Wanneer decemberwinden heftig de boomkruinen bewegen
en de wintermaan weemoedig lacht, zit ik over de meest
poëtische plek van het Pajottenland te mijmeren.
Statige Sint-Paulus-gemeente die mijn geest verstrooiing
bracht,
mij lijkt… ik hoor weeral een krachtige stem die ‘pluik!’ uitroept.
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Een doel is pas bereikt als alles gedaan is.

Karel De Pelsemaeker - Dorpsdichter Galmaarden 2012

Voorwoord

Op zondag 14 oktober 2012 vinden de lokale en provinciale verkiezingen plaats. Langs deze
weg wil ik u voor verdere informatie over deze verkiezingen graag doorverwijzen naar de verschillende betrokken diensten. Voor al uw vragen kan u immers in eerste instantie terecht op
de verkiezingswebsite www.vlaanderenkiest.be. U vindt er antwoorden op allerhande vragen
zoals over de oproepingsbrieven, de volmachten, de correcte wijze van stemmen enz. Beschikt
u niet over een internetverbinding, dan kan u ook telefonisch contact opnemen met de gemeentelijke dienst bevolking op het nummer 054 59 61 77 of interne zaken op het nummer
054 59 61 69. Onze medewerkers helpen u graag verder. In elk geval worden de stembureaus
op de 3 traditionele locaties ingericht, namelijk in de gemeentelijke basisscholen van Galmaarden en Tollembeek en in de polyvalente zaal De Notelaar in Vollezele. U ontving reeds uw
oproepingsbrief die u de juiste stemlocatie aanduidt.
Verder in dit nummer verneemt u meer over het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan dat recent voorlopig werd vastgesteld
door de gemeenteraad. Dit document, dat de stedenbouwkundige structuur van onze gemeente voor de komende jaren
vastlegt, ligt momenteel in openbaar onderzoek. Op 22 oktober 2012 wordt er een hoorzitting over georganiseerd.
Tot slot wil ik u melden dat de gemeentelijke technische dienst zich bij het ingaan van de herfstperiode klaarmaakt voor de
sneeuw- en ijzelbestrijding. Naar jaarlijkse gewoonte zullen onze werknemers hun materialen klaarstomen om daar waar
nodig onmiddellijk te kunnen uitrukken om uw veiligheid te verzekeren.
Ik wens u een mooi najaar toe. Geniet binnenkort van de herfsttinten die onze landelijke gemeente opnieuw mooi zullen
tooien. De vele wandelpaden en bossen op ons grondgebied kijken er naar uit om u en uw gezin te ontvangen voor een
gezonde wandeling in de vrije natuur.
Steeds tot uw dienst.

Uw burgemeester
Pierre Deneyer

Het College van Burgemeester en Schepenen
Pierre DENEYER, Burgemeester

0477 59 50 24

Luc DE MULDER, Eerste Schepen

0477 59 50 22

Armand BIESEMANS, Schepen

0475 66 66 11

Patrick DECAT, Schepen

0471 85 08 98

Claudine CARELS, Schepen

0479 73 21 04

Marc DETEYE, Schepen

0475 62 11 18

Kristof ANDRIES, Gemeentesecretaris

0477 80 76 01

Zitdagen van
de burgemeester
De burgemeester is in het gemeentehuis aanwezig:
• elke dag tijdens de openingsuren
• elke 2de, 4de en 5de maandag van 18 tot 19 uur
(niet tijdens de schoolvakanties)
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Uit de gemeenteraad
In de Bergstraat te Galmaarden werden gemarkeerde
parkeerplaatsen aangebracht en het beurtelings parkeren opgeheven.
De gemeenteraad keurt het reglement voor de ‘Jongerendag op 13 oktober 2012 te Galmaarden’ goed. Er
wordt een retributie gevestigd op de deelname van 5
euro per persoon bij voorinschrijving en 6 euro per persoon bij inschrijving op 13 oktober 2012.
Wegens de afschaffing van het bemand treinstation zal,
vanuit de gedeelde zorg van het gemeentebestuur en
de NMBS voor enerzijds het comfort van de pendelaars
en anderzijds het onderhoud van het gebouw, er een
ticketautomaat worden geplaatst. Het gebouw zal worden opengemaakt en gesloten door een buurtbewoner.
Bij afwezigheid wordt deze vervangen door personeel
van de NMBS. Het onderhoud van de gebouwen (incl.
reiniging van de glazen gevels), het onderhoud van de
installaties (verlichting, sanitair, verwarming) en het onderhoud van de omgeving (incl. winterdienst) zal verder
gebeuren door personeel van de NMBS. De collectie van
vzw De Mijnwerker kan behouden blijven op de huidige
locatie.

In de Molenwijk ter hoogte van de Watermolenstraat
wordt de bestaande voorrangsregeling gewijzigd. Het
verkeer komende uit de Molenwijk moet voorrang verlenen door middel van een stopteken. Daarenboven moet
het verkeer komende uit het doodlopende gedeelte van
de Watermolenstraat (Driscartmolen) eveneens voorrang
verlenen door middel van een voorrangsteken.
Ter hoogte van de parking van het kerkhof te Galmaarden
worden drie verkeersborden, parkeren enkel toegelaten
voor personenwagens (E9b) geplaatst.
In verband met de verkiezingen mag op het openbaar
domein het aanbrengen, op welke wijze dan ook, van
opschriften, affiches, beelden en fotografische voorstellingen, vlugschriften, aanplak- en kleefbiljetten enkel gebeuren op daartoe bestemde plaatsen, op de voorziene
panelen en vanaf 14 september 2012:
 ter hoogte van de GBS Galmaarden, Hoogstraat 6
 ter hoogte van de GBS Tollembeek, Schoolstraat 2
 ter hoogte van het Oudstrijdersplein 4, Vollezele
Bij gebruik van private eigendommen dient de gebruiksgerechtigde in het bezit te zijn van een schriftelijke toelating van de eigenaar of gebruiker van het goed.

Het ontwerp van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Galmaarden, versie juli 2012, wordt aangenomen
en voorlopig vastgesteld. Dit ontwerp wordt ter kennis
gebracht aan de bevolking door middel van een openbaar onderzoek (zie elders in dit blad).

Vragen over Verkiezingen?
www.vlaanderenkiest.be
Op 14 oktober 2012 gaan we met zijn allen naar de stembus
om een nieuwe gemeenteraad en provincieraad te kiezen.
Wellicht hebt u vragen over het verkiezingsgebeuren.
Mag ik stemmen? Voor wie kan ik stemmen? Hoe geef ik een
volmacht en wat heb ik nodig? Welke regels gelden? Waarop
moet ik letten als kiezer, kandidaat of lid van een bureau?
Voor alle informatie over de verkiezingen kunt u terecht op
www.vlaanderenkiest.be, de officiële verkiezingswebsite van
de Vlaamse Overheid.
Heeft u nog andere vragen?
@ info@vlaanderenkiest.be
 1700, gratis nummer van de Vlaamse overheid.
Kandidaten en uitslagen
Vanaf 25 september 2012 worden alle definitieve kandidatenlijsten gepubliceerd op www.vlaanderenkiest.be. Zo weet
u zeker wie kandidaat is voor de gemeenteraad of provincieraad, voor welke partij en op welke plaats.

4

Gem eente Galmaarden

Op 14 oktober 2012, de verkiezingsdag, is dé website voor
de officiële uitslagen www.vlaanderenkiest.be. De website
geeft onmiddellijk de tussentijdse resultaten door, ook bij
digitaal stemmen. Dat gaat snel. Waar men met potlood en
papier stemt is dat per telbureau. De website vernieuwt ook
voortdurend. U ziet dus de uitslag letterlijk evolueren.
U vindt er het aantal stemmen, het percentage stemmen dat
een partij behaalt, de voorkeurstemmen van de kandidaten
en projecties van de zetelverdeling, zowel in cijfers als aan
de hand van een landkaart.
Eenmaal alle resultaten definitief zijn weet u ook meteen
wie verkozen is.
Alle uitslagen zijn ook op uw smartphone te volgen via de
mobiele website: m.vlaanderenkiest.be

Mededelingen
Samen oude gsm's recycleren
Samen met jullie, inwoners, willen we ons steentje bijdragen in de strijd tegen borstkanker via het inzamelen van
oude gsm’s.
Iedereen heeft wel ergens in de kast of een lade een oude
gsm, blackberry liggen. Volgens recente cijfers slingeren er
zo’n 10 miljoen rond. Waar moet je daar nu eigenlijk mee
naartoe?
Je gemeentebestuur en vzw Think-Pink bieden de oplossing!
Gooi ze niet zomaar weg in de vuilbak maar breng ze binnen
in het gemeentehuis of bibliotheek.
Je kan er je gsm’s droppen in de speciaal voorziene inzamelbox. Eens deze boxen vol zijn, worden ze opgehaald en
gaan ze naar een speciaal bedrijf voor recyclage. De oude
gsm’s herstelt men voor tweede gebruik of men haalt ze
helemaal uit elkaar om er de waardevolle, nog bruikbare
materialen uit te halen.
Samen werken we op die manier aan een beter milieu en
daarenboven help je in de strijd tegen borstkanker.
Voor elke gsm ontvangt vzw Think-Pink vzw een vergoeding.
Dat geld wordt ingezet voor de verschillende projecten die
Think-Pink vzw ondersteunt.
Vzw Think-Pink is de permanente bewustmakingscampagne
in het kader van de strijd tegen borstkanker in België.
Info:

 www.think-pink.be

Zo ziek als een hond? Liever niet.
Laat je tijdig vaccineren tegen seizoensgriep.
Griep is een zeer besmettelijke
ziekte die elke winter opnieuw
opduikt. Meestal genees je vanzelf na enkele dagen, maar bij
sommige mensen kan griep ernstige gevolgen hebben. Vaccinatie is de enige manier om je te
beschermen.
Voor mensen met gezondheidsproblemen is het belangrijk
om extra waakzaam te zijn voor de griep. Ook voor 65-plussers wordt vaccinatie sterk aangeraden. Omdat de natuurlijke weerstand afneemt met de leeftijd is griepvaccinatie
voor iedereen ouder dan 65 jaar zeer belangrijk.
De ideale vaccinatieperiode ligt tussen half oktober en half
november. Met een voorschrift van de huisarts kan je bij de
apotheker een vaccin kopen (in de koelkast bewaren). Ga
naar je huisarts om je te laten vaccineren.
Bij heel wat mensen leven misvattingen over griepvaccinatie. Het is een veel gehoorde uitspraak dat het vaccin griep
veroorzaakt. Het griepvaccin bevat geen levende virusdeeltjes en kan dus geen griep veroorzaken. Door het spuitje
maakt je lichaam wel verdedigingsstoffen aan. Als je kort
na de inenting toch ziek wordt, kan het zijn dat je kort voor
of na de inspuiting besmet werd. Het griepvaccin werkt pas
na twee weken.Een griepvaccinatie sluit niet volledig uit dat
je griep kan krijgen, maar de kans op griep is aanzienlijk
kleiner en ook de kans op complicaties neemt drastisch af.
Meer informatie:
 www.griepvaccinatie.be
			 www.influenza.be.

Tele-Onthaal zoekt vrijwilligers voor luisterposten!

Via www.tele-onthaal.be voeren we op geregelde tijdstippen in de week ook hulpverlenende onlinegesprekken.
De vrijwilligers van Tele-Onthaal beantwoorden jaarlijks ongeveer 120.000 oproepen. Voor onze luisterposten in Leuven en Brussel zijn we op zoek naar mensen om ons team
te versterken.

)) Je krijgt voeling met wat leeft in
Vlaanderen.
)) Je helpt mensen door naar hen te
luisteren.
)) Je geeft mensen vertrouwen.
)) Je ontplooit en verrijkt jezelf.
)) Je leert bij.
)) Je maakt deel uit van een hechte
groep vrijwilligers.
)) Je deelt dezelfde zin als de andere vrijwilligers.
)) Je kan kiezen uit een boeiend opleidingsaanbod.

10 goede redenen om vrijwilliger te worden bij Tele-Onthaal:

De volgende opleiding start in oktober.
Info:  16 23 97 56

Op het telefoonnummer 106 zijn de vrijwilligers van TeleOnthaal permanent beschikbaar voor mensen die het moeilijk hebben in hun leven en daar graag in alle anonimiteit en
vertrouwen willen over praten.

)) Je bent zinvol bezig.
)) Je krijgt een inspirerende opleiding.

@ leuven@tele-onthaal.be

G e me e n t e G a lma a rd e n
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Politie
Lokale politie Pajottenland

Contactgegevens – Nieuwe openingsuren
De voorbije maanden was de politiezone Pajottenland volop
in beweging. Om het contact met de bevolking te optimaliseren, werden een aantal wijzigingen doorgevoerd. Zo kregen sommige diensten een nieuw onderkomen en werden
de contactgegevens gewijzigd en uitgebreid.
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
fax 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
fax 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 10 tot
17.30 uur. U kunt deze politiepost bereiken:
 054 31 35 50
fax 054 31 35 69
@ wijkpost.gooik@politiepajottenland.be
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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 (Kester)
Openingsuren op weekdagen: 8 uur – 16.30 uur
LL Operaties en coördinatie:
 054 31 35 00
@ operaties@politiepajottenland.be
LL Slachtofferbejegening / Jeugd&Gezin:
Alfred Algoetstraat 75 - 1750 Lennik
openingsuren op weekdagen: 8 uur – 16.30 uur
 054 31 35 61
@ slachtofferbejegening@politiepajottenland.be
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		
Fax 054 31 35 49
@ info@politiepajottenland.be

Politie
Geen Gezever
112 en 101 - alleen noodoproepen
Stel: je friteuse vat vuur, je moeder valt van de trap of je
ziet iemand inbreken in het huis van je buurman. Je belt
een noodnummer omdat je dringend hulp nodig hebt van
de brandweer, een medisch team of de politie. Een operator
aan de andere kant van de lijn stelt je een aantal vragen,
vertelt je wat je moet doen en verwittigt de nodige hulpdiensten om je te helpen.
Maar wat gebeurt er als je belt naar een noodnummer zonder dat je dringende hulp nodig hebt? Hoe vaak gebeurt dit?
Wat zijn de gevolgen?
Noodnummers in België
In België zijn er twee belangrijke noodnummers voor dringende hulp:
)) 112 voor ambulance en brandweer
)) 101 voor politie
112 is bovendien het Europees noodnummer. Als je in Europa op reis bent, dan kan je 112 bellen voor zowel de
brandweer, een medisch team als de politie.
Wat zeg je als je een noodnummer belt?
Als je een noodnummer moet bellen, bevind je je meestal
in een stressvolle situatie. Toch is het belangrijk dat je precieze en juiste informatie kunt meedelen aan de operator en
dat je zijn vragen kunt beantwoorden. Dit wil de operator
van je horen:
;;
de juiste locatie
;;
wat er gebeurd is
;;
of er gewonden zijn
;;
wie je bent
Wat is het verschil tussen een dringende en een nietdringende oproep?
Je mag naar 112 of 101 bellen als je dringend de brandweer,
een medisch team of de politie nodig hebt. Als het niet dringend is, bel je beter de lokale brandweer, je huisarts (buiten
de uren de wachtdienst van huisartsen) of de lokale politie.
Er zijn ook nog andere noodnummers voor specifieke problemen, zoals de zelfmoordlijn of het antigifcentrum.
Wanneer mag je wel bellen?
)) Als een gebouw, bos of auto in brand staat.
)) In geval van een ongeval met gewonden of doden.
)) Wanneer je slachtoffer of getuige bent van een gevecht.
)) Als je iemand ziet inbreken in een huis.

Wanneer mag je niet bellen?
)) Om te kijken of 101 of 112 wel echt werkt.
)) Om een grap uit te halen.
)) Als je algemene informatie nodig hebt, zoals iemands
telefoonnummer of adres.
Nog enkele tips:
)) Wacht rustig op antwoord. Haak niet in, want daardoor
kom je opnieuw aan het begin van de wachtrij te staan.
)) Als je per ongeluk een noodnummer hebt gebeld, hang
dan niet op, maar zeg de operator dat alles in orde is.
Zo is de operator er zeker van dat er geen sprake is van
een noodgeval.
Wat gebeurt er als je geen dringende hulp nodig hebt
en je toch een noodnummer belt?
Mensen bellen om de meest uiteenlopende redenen naar
een noodcentrale: omdat ze echt dringend hulp nodig hebben, maar ook om een taxi te bestellen of per ongeluk omdat het toetsenbord van iemands GSM niet geblokkeerd is.
In België is meer dan één op vier oproepen naar een noodcentrale eigenlijk geen noodoproep.
Als je de hulpdiensten zonder geldige reden opbelt, kunnen
de operatoren in de noodcentrales de oproepen van mensen
die echt in nood zijn niet aannemen. Deze mensen moeten
dus langer wachten op een antwoord en dus ook op de
hulpdiensten. Daarom stellen personen die opzettelijk naar
noodcentrales bellen voor de grap zich bloot aan gerechtelijke vervolging, wat kan leiden tot een strafrechtelijke veroordeling.
De federale overheidsdiensten Binnenlandse Zaken en
Volksgezondheid en de geïntegreerde politie lanceren dit
jaar een informatiecampagne over het juiste gebruik van
noodnummers. Samen met een groot aantal andere gemeenten, brandweerkorpsen, politiezones en ziekenhuizen
werkt ook onze gemeente hieraan mee.
Wil jij tijdig geholpen worden als het nodig is? Bel dan alleen naar 112 of 101 als je echt dringend hulp nodig hebt
van de brandweer, een medisch team of de politie. Met andere woorden “Noodoproepen: geen gezever”.
Meer informatie:

 www.sos112.be.

Snelheidscontroles
In juni en juli controleerde de politie 28.758 voertuigen op snelheid (bemande camera).
Hiervan stelden ze 2.948 overtredingen vast.

G e me e n t e G a lma a rd e n
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Politie
Preventietips
Veilig naar school!
Bij het begin van het nieuwe schooljaar begeven duizenden
kinderen en jongeren zich opnieuw naar school. Dit is niet
altijd zonder risico.
De meeste ongevallen gebeuren immers na de lesuren en
bij mooi weer en tijdens de maanden mei-juni en september-oktober.
Hieronder volgen enkele tips die veel narigheid kunnen
voorkomen:
)) Kies een veilige plaats om over te steken: een oversteekplaats met een gemachtigd opzichter, een agent
of met verkeerslichten.
)) Voor kinderen op de fiets is de fietshelm onmisbaar!
De fiets moet de juiste maat hebben voor je kind, in
goede staat zijn (remmen, banden) en een goede uitrusting hebben (lichten en reflectoren).
)) Oefen meermaals samen de weg naar school vooraleer
je je kind alleen laat vertrekken.
)) Leer je kind om bij aankomst aan de halte van bus of
tram niet onmiddellijk voor of achter de bus of tram
over te steken.
)) Kinderen (jonger dan 18 jaar) kleiner dan 1,35 meter
moeten in een voor hen geschikt kinderbeveiligingssysteem worden vervoerd in de wagen. Kinderen van
1,35 meter of groter, moeten in een voor hen geschikt
kinderbeveiligingssysteem worden vervoerd, of de
veiligheidsgordel dragen
)) Iemand meenemen op de fiets is alleen toegelaten als
je fiets beschikt over een ingerichte zitplaats. Het is
dus verboden om iemand te vervoeren op de bagagedrager.
Door rekening te houden met bovenstaande tips kan men
als volwassene zeker bijdragen tot het verhogen van de veiligheid van de kinderen en de verkeersveiligheid in de buurt
van de scholen.

Infosessie alcohol- en rookwetgeving
In deze infosessie zullen verschillende vragen beantwoord
worden:
)) Wat houdt de vernieuwde alcohol – en rookwetgeving
in?
)) Waar moet ik rekening mee houden als ik een fuif organiseer?
)) Wanneer kan ik controle krijgen? Hoe gebeurt zo’n controle?
)) Wie is verantwoordelijk wanneer iets niet in orde is?
)) Hoe bereid ik me voor op de komende eindejaarsperiode?
Ruime mogelijkheid tot stellen van vragen op maat van uw
evenement!
Datum:
Waar:

vrijdag 26 oktober 2011 van 19.30u tot 21u
G.C. De Cam in Gooik

Spreker:
Peter Papeleu
		controleur Volksgezondheid
Doelgroep:
jeugdwerk (jeugdverenigingen, jeugdhuis		
medewerkers), fuiforganisatoren, organis		
toren dorpsfeesten en markten, horeca uit		
baters, geïnteresseerden
Organisatie: Intergemeentelijke preventiedienst Drugs
		
& Alcohol Pajottenland
		Bianca Vanreepinghen
Inschrijven:
		
		

verplicht vóór 22 oktober 2012
@ preventie@pajottenland.be
 054 31 35 43
(elke weekdag tussen 9u en 16.30u)

Deelname attest mogelijk op vraag

Opendeurdag voorpost Tollembeek
Op zondag 30 september 2012 opent Brandweer
Lennik in Tollembeek zijn voorpost. Van 11 uur tot
18 uur kan iedereen genieten van de Static
Show, rondritten met brandweerwagens,
		
demonstraties van o.a. frietketelbrand
			
en natuurlijk rondleidingen in het
		
nieuwe gebouw. Om 17 uur wordt
		
er een schuimtapijt gelegd waar kin		
deren in kunnen ravotten.

8

Gemeente Galmaarden

Wanneer?
Waar?		

zondag 30 september van 11 uur tot 18 uur
Hernestraat 51, Tollembeek

Milieu
Containerpark

Kringwinkel ’t Vierkant

Het containerpark is gelegen in de Brusselstraat 23 B
te Galmaarden.
Informatie over het gebruik van het containerpark vindt u in
de folder “ILVA containerparken” die huis-aan-huis bedeeld
werd of op www.ilva.be.

Zamelt alle herbruikbare goederen in.
U kan zelf de goederen brengen
naar onze winkels of ze gratis laten afhalen bij u thuis na
telefonische afspraak (ook inboedels). Afgedankte elektronische apparaten kan u ook bij ons kwijt. Wij herstellen ze
of voeren deze af via erkende afvalverwerkingsbedrijven.
Breng eens een bezoekje aan onze winkels, u vindt beslist

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

het kringding dat u al zolang zoekt.
Steun het milieu en de sociale tewerkstelling!
De ophalingen zijn gratis!
U kunt ons bereiken:
 Abdijstraat 4 in Geraardsbergen
 Oude Kaai 11 / Ring Oost 14B in Ninove
054 32 05 00
@@ ophaaldienst@tvierkant.be
 www.tvierkant.be

Duivenliefhebbers helpen bij thuiscomposteren
In onze landelijke gemeente doen vele inwoners aan thuiscomposteren om hun GFT-afval om te zetten naar waardevol
compost. Naast de circa 250 compostvaten die sinds 2001
aan voordeeltarief werden verkocht, kozen ongeveer 400
gezinnen bij de toetreding tot ILvA eveneens voor een compostvat in plaats een GFT-container. In Galmaarden composteert bijna 1/5 van de inwoners het eigen GFT.
Om doeltreffend te composteren is naast het GFT ook houtig
materiaal nodig. Dit houtig materiaal of algemeen structuurmateriaal genoemd, kan zowel houthaksel van snoeiwerken
als schors van gevelde bomen zijn. Ook houtkrullen ontstaan bij algemene houtbewerking van onbehandeld hout
zijn zeer geschikt. Door toevoeging van structuurmateriaal
aan het GFT-afval wordt een evenwicht gecreëerd in het
vochtgehalte van de te composteren massa.
Het gemeentebestuur heeft steeds uitgekeken naar een alternatief voor de vroegere afhaling van hakselhout op het
containerpark en had dan ook interesse in het voorstel van
lokale duivenverenigingen.

Bij vervoer van wedstrijdduiven worden de manden ingestrooid met gezonde en zuivere houtkrullen of grof houtzaagsel. Dit éénmalig gebruikt
houtafval wordt om hygiënische reden per vervoer ververst. Het duiventransport is grensoverschrijdend
en wordt federaal gecontroleerd op ondermeer pseudo-vogelpest. Voor de duivenliefhebber is dit prima te composteren houtig structuurmateriaal door het volume een afvalstof,
maar betekent voor de hobbytuinder een prima hulpmiddel
voor het aanmaken van compost. De geringe hoeveelheid
toegevoegde duivenmeststof geven aan deze houtkrullen
immers een meerwaarde bij gebruik als structuurmateriaal
in het compostvat of – bak.
Duivenvereniging “De Eendracht” biedt daarom aan thuiscomposteerders de mogelijkheid om gratis houtkrullen af te
halen in ‘Café Commando’, Hernestraat 3 te Tollembeek van
vrijdag tot en met woensdag telkens vanaf 13.30 uur.
 054 58 81 86
Ieder brengt eigen recipiënten (zakken of dozen) mee om
de houtkrullen in te vervoeren.

Jouw knotbomen gratis geknot
Knotteam van het Regionaal Landschap vliegt er weer in
Heb je knotbomen – wilg, els, eik, es, populier - die dringend moeten onderhouden worden? Maar heb je zelf niet de
tijd of goesting om de boom in te kruipen? Het Regionaal
Landschap geeft jouw aanvraag door aan knotters die dit
gratis doen in ruil voor het brandhout. Het snoeihout (dunne
takken) wordt op een hoop verzameld en jij zorgt nadien
zelf voor de verdere verwerking ervan.
Knotbomen zijn de groene sieraden van onze streek. Ze vormen een thuishaven voor steenuilen en andere vogels,

insecten en planten. De bomen moeten elke zes tot tien
jaar volledig geknot worden of ze kunnen openscheuren en
afsterven.
Het knotteam van het Regionaal Landschap bestaat uit 25
mannen die zich regelmatig en enthousiast inzetten. De
knotters volgden allemaal een cursus ‘kettingzagen en veilig
knotten’. Tijdens de werkzaamheden staat veiligheid voorop
en dragen ze gepaste beschermingskledij.
Het aanvraagformulier vindt u op:
 www.pajot-zenne.be/knotteam

G e me e n t e G a lma a rd e n
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Milieu
Kyoto in het Pajottenland organiseert samenaankoop dakisolatie
en zoldervloerisolatie
Een goed geïsoleerd dak bespaart tot 30 % op de stookkosten, jaarlijks tot wel 600 €. De vele premies en fiscale
tegemoetkomingen die momenteel worden toegekend zorgen ervoor dat een investering in dakisolatie terugbetaald
is op 1 winter.
Maar wat is goed isoleren? Wat zijn de beste materialen? En
vooral wat zijn de prijzen en voorwaarden voor de aankoop
en plaatsing van isolatie?
In het najaar organiseert het Educatief centrum de Paddenbroek van Gooik samen met de provincie Vlaams-Brabant,
ACV en ACW Halle, Vilvoorde, het ABVV, Opbouwwerk Pajottenland, PajoPower en de 15 gemeenten van het Pajottenland vanuit haar Kyoto in het Pajottenlandproject een
informatie- en samenaankoopactie rond dak- en zoldervloerisolatie.
Coördinator van de actie Bruno Moens: "Eerst organiseren
we in elke gemeente een uitgebreide informatieavond over
dak- en zoldervloerisolatie. Wat kunnen we ermee besparen? Welke materialen bestaan er? Hoe worden ze toegepast? Wat is de kostprijs en de terugverdientijd?
Tegelijkertijd organiseren we voor alle 100 000 gezinnen
van het Pajottenland een samenaankoop. We vragen aan de
handelaren en aannemers van dak- en zoldervloeriso-

latie hun beste voorwaarden voor de aankoop en/of plaatsing van deze isolatie. Zo willen we, naar het voorbeeld
van onze voorbije samenaankoopacties voor 7 gemeenten,
een stevige korting en garantie van de juiste kwaliteit van
materialen en uitvoering. Deze aannemers en handelaren
komen zichzelf voorstellen tijdens 11 contactavonden. Geïnteresseerden kunnen de avond zelf, of later, contact leggen
om een gratis en vrijblijvende offerte te laten opstellen voor
hun woning volgens de voordelige voorwaarden van de samenaankoopactie.
Gezinnen kunnen ook individueel begeleid worden voor hun
dak- of zoldervloerisolatie. Zo inspecteren we het dak of
de zoldervloer visueel en met een thermografische camera,
berekenen we de beste isolatieoplossing en -uitvoering, berekenen we de kostprijs en terugverdientijd en controleren
we achteraf de uitgevoerde isolatiewerken.”
Voor onze gemeente gaat de informatieavond door op 13
november 2012 om 20 uur in het GC Baljuwhuis.
Meer informatie is ook steeds te verkrijgen bij de coördinator van het Kyoto in het Pajottenlandproject, Bruno Moens,
in het Educatief centrum de Paddenbroek te Gooik.
 02 306 45 62
@ info@paddenbroek.be
 www.kyotoinhetpajottenland.be

Akkers van Galmaarden behouden als paradijs voor akkervogels
Akkervogels als de veldleeuwerik, geelgors en patrijs kunnen niet zonder landbouw. Hun voedsel vinden ze in zaden,
granen en insecten op de akkers, nestgelegenheid in grasranden en langs hagen. Voor wijlen schepen Paul Cardoen
horen akkervogels bij een levend platteland, en zo adopteerde de gemeente Galmaarden enkele jaren geleden de
ringmus als koesterbuur.
Na enkele jaren samenwerking tussen het Regionaal Landschap Zenne, Zuun & Zoniën en lokale landbouwers zijn de
resultaten erg bemoedigend: vrijwilligers telden flink meer
overwinterende akkervogels terwijl het aantal broedende
akkervogels langzaam steeg. Dit staat in schril contrast met
de pijlsnelle daling in andere delen van Vlaanderen. De regio
Galmaarden-Waarbeke mag zich wellicht de belangrijkste
akkervogelregio ten westen van de as Antwerpen-Brussel
noemen!
Om dit succes structureel verder te zetten kan de Vlaamse Landmaatschappij vanaf 2013 specifieke, vijfjarige beheerovereenkomsten sluiten met landbouwers: overwinterende graanranden en vogelvoedselgewassen, of gemengde
grasstroken. Op basis van een studie van Galmaardenaar en
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student Bos- en Natuurbeheer Sven Verbelen weten we
dat we moeten streven naar minstens 5% akkervogelvriendelijk terrein. Met nauwelijks 4 hectare bijkomende randen
en hoekjes halen we deze drempel. Bedrijfsplanner Frederik
Hanssens zal hiervoor de Galmaardse landbouwers een bezoek brengen om te zoeken naar win-win situaties.
Ondertussen koopt het Regionaal Landschap voor de komende winter weer graan op om te blijven overwinteren op
de akker. Ook de jagers van WBE De Kitsen doen hun duit in
het zakje en hebben meer dan 1 hectare wildakkertjes met
granen en bloemen ingezaaid.
Meer info
Koen De Rijck
 02 452 60 45
@ koen.derijck@rlzzz.be
Frederik Hanssens
 0499 994 334
@ frederik.hanssens@vlm.be

Milieu
Vriend van het Groene Lint
vzw De Mark
HOOGSTAM 			
Prijs €		
APPEL		
		
20,00		
PEER 				
20,00		
PERZIK				
20,00		
PRUIM				
20,00		
KERS 				
20,00 		
KRIEK 				
20,00 		
ABRIKOOS			
15,00 		
KWEEPEER			
20,00		
MISPEL 			
23,00 		
OKKERNOOT			
23,00 		
KLEINE OKKERNOOT 		
12,00		
EETBARE KASTANJE 		
20,00		
NASHI PEER STRUIK 		
10,00		
NASHI PEER HALFSTAM		
13,00		
		
PLANTPAKETTEN
DE BREDE HOUTKANT: 46,00€
zomereik (10 stuks), gewone es (15), haagbeuk
kers (5), veldesdoorn (5) en hazelaar (10).

Aantal
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
........
.........
.........
.........
.........
.........
.........

(10), zoete

DE GESCHOREN HAAG: 46,00€
meidoorn (35), sleedoorn (10), haagbeuk (10), en veldesdoorn (5)
BLOESEM EN BESSENHAAG: 46,00€
sleedoorn (15), meidoorn (20), hazelaar (10), rode kornoelje (5) en vlier (10)
NATTE GRONDEN HOUTKANT: 46,00€
gewone es (15), zwarte els (30), hazelaar (10) en zomereik
(5).
VOGELBOSJE 12,00€
hazelaar (2), gelderse roos (2), rode kornoelje (2), eenstijlige meidoorn (2), sleedoorn (2),vuilboom (2).

KLEIN FRUIT			Prijs		Aantal
FRAMBOOS 			
2,00		
.........
Zomervariëteiten Vroeg
FRAMBOOS 			
2,00		
.........
Herfstvariëteiten Zefa Herbsternte(grote sappige rode
vruchten)
STEKELBES			
3,50		
.........
(= kruisbes met 5 tot 8 takken) Witziekte resistente soort
AALBES ROOD 			
3,00		
.........
Jonkheer van Tets, Rotet, Rovada, Rolan
AALBES WIT			
3,00		
.........
AALBES ZWART (Cassis )
3,00		
.........
DRUIF (POT)			
7,00		
.........
Wit of blauw
BLAUWE BOSBES 		
8,50		
.........
DOORNLOZE BRAAM		
6,50		
.........
(thornless evergreen)
DOORNLOZE LOGANBES
6,50		
.........
JOSTABES			
4,50		
.........
(kruising van stekelbes met zwarte trosbes)
HAZELNOOT (groot)		
4,50		
.........

ALGEMEEN TOTAAL: 			
Korting 5 % indien totaal meer dan € 125 :

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

Betaling bij afhalen plantgoed op zaterdag 3 november
2012.
Handtekening
NAAM: ........................................................................
ADRES: ........................................................................
TEL:

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

E-MAIL: ........................................................................

VLINDERBOSJE : 22;00€
buddleja (2), ligustrum (2), rosa canina (2), rosa rubiginosa
(2)

zal zijn bestelling afhalen op zaterdag 3 november te Tollembeek Gemeentelijke loods Schoolstraat (achter Willem
Tell) van 10 tot 12 uur.

BIJENBOSJE: 24,00€
rhamnus frangula (2), robinia pseudoacacia (2), rosa rubiginosa (2), rosa rugosa (2), rosa virginiana (2), sambucus
nigra (2), tilia (2), viburnum (2), salix alba (2), salix purpurea (2).

Gelieve de bestelbon zo spoedig mogelijk, en zeker
voor 20 oktober 2012, op te sturen naar
V.Z.W. DE MARK
Tasseniersstraat 1
1570 GALMAARDEN
@
andreprove@hotmail.com
Fax
054 58.62.76

054 58 92 17 (tussen 18-20u)

www.vzwdemark.be

ROZENBOSJE: 24,00€
rosa canina (4),rosa rubiginosa (4), rosa rugosa (4),rosa
virginiana (4), rosa rugosa alba (4).

G e me e n t e G a lma a rd e n
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Welzijn - O.C.M.W.
Sneeuwruimdienst
Gezien de zware winters van de voorbije jaren voorziet het OCMW op werkdagen in een sneeuwruimdienst waar u
beroep kunt op doen om uw stoep en/
of uw oprit sneeuwvrij te maken.

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

De gebruiker betaalt een tarief op basis van zijn inkomen.
(tarieven klusjesdienst kunnen opgevraagd worden bij het

Het serviceflatgebouw “Akkerwinde”is gelegen in de Steenstraat te Vollezele en bestaat uit een conciërgewoning en
twaalf aangepaste flats voor senioren. Je kan er als alleenstaande of als echtpaar wonen. Elke flat is uitgerust met
een inkomhall, een leefkamer met ingerichte kookhoek, een
slaapkamer en een badkamer voorzien van een douche, WC
en lavabo. In de kelder is er een opbergruimte voorzien en
in de tuin is er een fietsbergplaats. Het noodoproepsysteem
verbonden met de conciërgewoning verzekert je 24u op 24u
hulp in noodsituaties.

OCMW)
Het tarief wordt verrekend per begonnen half uur.
De klusjesman neemt het nodige materiaal en zout mee.
Voor het zout wordt een forfaitair bedrag van € 1 aangerekend per ruimbeurt.

Daarnaast is er een gemeenschappelijke polyvalente ruimte,
een badkamer met ligbad, WC’s en een keuken met droogkasten.Het gebouw is omringd door een mooie tuin met afgeschermd terras en een petanquebaan.

Wie kan er een beroep op doen?
Inwoners die door hun ziekte, handicap of ouderdom al dan
niet tijdelijk klusjes in en rond hun woning niet meer zelf
kunnen uitvoeren.

Wat kost het?

Hoe aanvragen?
55
55

vooraf inschrijven
bij sneeuwval:
De dienstverlening ’s morgens aanvragen van 8 u
tot 8.45 u. Na opmaak van de werkplanning wordt
u verwittigd wanneer de klusjesmannen zullen komen.
Inschrijvingen en aanvragen dienen te gebeuren bij de verantwoordelijke van de planning, Annick Vandervelden
 054 31 73 01

Rook- en CO melders
In 2012 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.
Voor verdere informatie en inschrijvingen kunt u contact
opnemen met Annick Vandervelden
 054 31 73 01
@ annick.vandervelden@ocmwgalmaarden.be.

In een serviceflat woon je zelfstandig, net zoals in een eigen
woning. Je kan je flat naar eigen smaak inrichten met je
eigen meubelen, je beslist zelf over je dagindeling en over
het bezoek dat je ontvangt.
Een maatschappelijk assistente houdt wekelijks ter plaatse
een zitdag voor de bewoners.
Indien je wenst kan je beroep doen op de thuisdiensten
van het OCMW of een andere organisatie zoals poetsdienst,
gezinszorg, minder mobielen centrale, warme maaltijden en
klusjesdienst.
Meer informatie: Chantal Casier
 054 31 73 08.

PWA

(Plaatselijk WerkgelegenheidsAgentschap
Voor alle inlichtingen kunt u terecht bij:
LL Betty Vanaudenhove - 054 59 61 82
elke dinsdag van 8u tot 12u
elke donderdag van 8u tot 12u 			
en van 13u tot 16u
LL Marc Deteye - 0475 62 11 18
Iedereen die werk zoekt, kan op de PWA-dienst een
PC raadplegen. Bel eerst naar deze dienst om een afspraak te maken.
Gesloten:
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29 oktober 2012 t.e.m. 5 november 2012
21 december 2012 t.e.m. 1 januari 2013

Welzijn - O.C.M.W.
Speelpleinwerking Kornelius Krokodil
Voor wie?

Prijs

Kinderen van 3 tot en met 12 jaar

Het eerste kind betaalt € 7,5. Het tweede betaalt € 3,75 en
het derde kind uit hetzelfde gezin is gratis (op eenzelfde dag
aanwezig).
Verzekering, drank, uitstappen en andere activiteiten zijn
inbegrepen in deze prijs, tenzij anders vermeld. De kinderen
moeten wel hun lunchpakket meebrengen.
De speelpleinwerking is ook fiscaal aftrekbaar.

Waar?
In de lokalen van de Notelaar naast de gemeentelijke basisschool van Vollezele, Ninoofsesteenweg 72.

Wanneer?
)) HERFSTVERLOF:
29 oktober 2012 t.e.m. 2 november 2012
(niet op 1 november 2012)
)) KERSTVERLOF:
26 december 2012 t.e.m. 28 december 2012
2 januari 2013 t.e.m. 4 januari 2013
De activiteiten hebben plaats tussen 9 uur en 16 uur.
Er is opvang van 7 uur tot 18 uur stipt.

Inschrijven?
Voor de herfst- en kerstvakantie hoeft er niet vooraf ingeschreven te worden.
Meer informatie: Marleen Segers
 054 31 73 01
@ marleen.segers@ocmwgalmaarden.be.
Speelplein Kornelius Krokodil is nu ook terug te vinden op
facebook !

Jubilarissen 2012 (periode juli tot september)
Gouden bruiloft (50 jaar gehuwd)
Jacques Doeraene en Hilda Boschmans		
Marcus Ooghe en Maria Timmermans		
Andre Bosmans en Annie Paindavin		
Jozef Vossen en Anny Van Dorsselaer		
Roger Mollaer en Ivonne Somers		
André Frisch en Nicole Salens			
André Durant en Jacqueline Groeninckx		

7 juli 1962
25 juli 1962
10 augustus 1962
11 augustus 1962
18 augustus 1962
25 augustus 1962
28 september 1962

Diamanten bruiloft (60 jaar gehuwd)
Leopold Delhoux en Vera Soen			
Frans Decuyper en Leontine Tresignie		

25 juli 1952
13 september 1952

Namens het gemeentebestuur hartelijk proficiat!

G e me e n t e G a lma a rd e n
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Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan
Ontwerp Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan
(voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad op 7 augustus 2012)

Wat?
Een ruimtelijk structuurplan is een beleidsdocument dat het kader aangeeft voor de gewenste ruimtelijke structuur. Het
geeft een langetermijnvisie op de ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente. Het is erop gericht samenhang te brengen in
de voorbereiding, de vaststelling en de uitvoering van beslissingen die de ruimtelijke ordening aanbelangen.
De structuurbepalende elementen zijn de elementen die de hoofdlijnen van de ruimtelijke structuur beschrijven, namelijk de open ruimte structuur, de nederzettingsstructuur, de economische structuur, de verkeers- en vervoerstructuur, de
toeristisch-recreatieve en voorzieningenstructuur.
Het ruimtelijk structuurplan bevat een informatief, een richtinggevend en een bindend gedeelte.
 Het informatief deel omvat de beschrijving van de bestaande ruimtelijke structuur en van het gevoerde beleid naast
het onderzoek naar mogelijke behoeften van een aantal maatschappelijke sectoren en activiteiten. Er wordt tevens
een relatie aangetoond met de structuurplannen van andere niveaus.
 Het richtinggevend deel geeft de doelstellingen van het ruimtelijk beleid weer dat leidt tot de gewenste ruimtelijke
structuur. De overheid kan bij het nemen van beslissingen niet afwijken van de elementen die in dit deel beschreven
staan, tenzij wegens onvoorziene ontwikkelingen van de ruimtelijke behoeften of wegens dringende sociale of budgettaire redenen.
 Het bindend deel bevat de elementen die bindend zijn voor de gemeente en haar instellingen.
Het ruimtelijk structuurplan doet geen uitspraken over concrete percelen, en evenmin over het afleveren van concrete vergunningen. Het is een compromis tussen de verschillende deelstructuren en de verschillende actoren.

Openbaar onderzoek van 1 september 2012
t.e.m. 30 november 2012 om 11 uur
De wetgeving rond ruimtelijke ordening voorziet in een
openbaar onderzoek dat 90 dagen duurt. Tijdens dat openbaar onderzoek kan iedereen opmerkingen, bezwaren en
adviezen indienen. Dat kan op één van volgende manieren:
// met een aangetekende brief aan de Gemeentelijke
Commissie voor Ruimtelijke Ordening van Galmaarden,
Marktplein 17 te 1570 Galmaarden;
// door afgifte tegen ontvangstbewijs van een brief op
het gemeentehuis bij de Gemeentelijke Commissie voor
Ruimtelijke Ordening van Galmaarden, Marktplein 17 te
1570 Galmaarden.

Informatie- en inspraakvergadering
De gemeente organiseert een vergadering op maandag
22 oktober 2012 om 20 uur in de Baljuwzaal van GC Baljuwhuis, Kammeersweg 2 te 1570 Galmaarden.
Het structuurplan wordt toegelicht. Daarna is er gelegenheid voor vragen en opmerkingen.
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Beschikbaarheid van de documenten
U kan het ruimtelijk structuurplan op de volgende manieren
raadplegen:
// het ligt ter inzage op het gemeentehuis, Marktplein 17
te 1570 Galmaarden;
// op de website www.galmaarden.be;
// je kan een z/w kopie bestellen tegen kostprijs en verzendingskosten van 23,60 euro, over te schrijven op
rekeningnummer van de gemeente Galmaarden, Marktplein 17 te 1570 Galmaarden. Vermeld ‘kopie GRSP’ en
je adres.

De inhoud in een notendop
Synthese van de bestaande ruimtelijke structuur
Galmaarden
Galmaarden behoort tot het Pajottenland. Het golvend landschap wordt gekenmerkt door grote open landbouwgebieden met verspreide bebouwing. In de depressies heeft het
gebied, door de vele populierenrijen en de enkele knotwilgenrijen, een meer gesloten karakter. Karakteristiek aan
Galmaarden zijn de diverse beekvalleien, waarvan de vallei
van de Mark veruit de belangrijkste is. De waterlopen vormen groene nerven in het landschap.

Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan
Verspreid over het grondgebied, en voornamelijk geconcentreerd in de beekvalleien, komen kleinere versnipperde bosgebieden voor. Langs de gemeentegrenzen komen enkele
uitlopers voor van grote boscomplexen, m.n. het Karkoolbos, het Moerbekebos, het Raspaillebos en het Steenhautbos. De ruimtelijke structuur van Galmaarden wordt nog
steeds sterk bepaald door de natuurlijke gegevens.
De landbouw is pertinent in de gemeente aanwezig. 80%
van de bodem wordt gebruikt als landbouwgrond. Het landschap vertoont de kenmerken van een oud cultuurlandschap
waar op de vruchtbare leemgronden landbouwactiviteiten
worden uitgevoerd. Grote aaneengesloten akkerlandcomplexen komen voornamelijk voor op vlakke hellingen en
ruggen. De graslanden zijn eerder terug te vinden in de
beekvalleien.

Diverse bovengemeentelijke wegen doorkruisen de gemeente. Het betreft de N 255 Ninove-Edingen, de N 272
Geraardsbergen-Pepingen en de N 495 GeraardsbergenEdingen (gewestwegen). De N 255 doorkruist de kern van
Vollezele. De N 272 doorsnijdt de kernen van Galmaarden
en Tollembeek. Over het grondgebied van Galmaarden loopt
de spoorlijn Geraardsbergen-Brussel. Er zijn twee stations:
een station ten zuiden van de kern van Galmaarden en een
station ten zuiden van de kern van Tollembeek.
In de gemeente hebben zich geen grote industriële activiteiten gevestigd. Er komen wel enkele geïsoleerde bedrijven
voor.
Galmaarden heeft tot vandaag haar landelijk karakter goed
bewaard.

De culturele structuur werd vroeger op de natuurlijke structuur geënt. Getuige hiervan zijn nog steeds de watermolens
langs de Mark en de historische dorpskernen aan de rand
van de Markvallei. De gemeente bestaat uit de dorpskernen
van de drie deelgemeenten — Galmaarden-Rode, Tollembeek en Vollezele - en de kleinere kern Sint-Paulus en het
gehucht Herhout. Daarnaast komt nog heel wat verspreide
bebouwing voor (meer dan de helft van de woningen bevindt zich in het open ruimtegebied). De diverse kernen
deinden de laatste decennia verder uit onder de vorm van
lintbebouwing. Er komen tevens talrijke geïsoleerde woningen verspreid over de gemeente voor. Deze verspreide
bebouwing heeft zich grotendeels geïntegreerd in het landschap en maakt deel uit van het typische landschap van het
Pajottenland.
Prognoses en behoeften met betrekking tot ruimte
voor wonen
Als gemeente in het buitengebied, buiten een stadsagglomeratie, heeft Galmaarden geen aantoonbare behoefte voor
het aansnijden van nieuwe bouwgronden. Er zijn bij benadering nog 491 bouwpercelen voorhanden. Deze bouwpercelen zijn quasi volledig in handen van private personen.
Zoals elke Vlaamse gemeente moet ook Galmaarden bijspringen in de realisatie van sociale woningen, het bindend sociaal objectief. Dit zijn sociale huurwoningen, sociale koopwoningen en sociale bouwkavels. De quota die
toegewezen zijn aan Galmaarden zijn respectievelijk 54
bijkomede huurwoningen, 28 bijkomende koopwoningen
en 1 bijkomende kavel, en dit tegen 2025. Deze woningen
zullen prioritair gebouwd worden in woonuitbreidingsgebied
en in reservegebied voor woonwijken. De gemeente wenst
de organisatie voor het realiseren van ‘het bindend sociaal
objectief’ in handen te nemen door een gefaseerd woonprogrammatieplan uit te werken in een masterplan en in
uitvoeringsplannen.

G e me e n t e G a lma a rd e n
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Mededelingen ruimtelijk structuurplan
Gemeentelijk
Beleidsdoelstellingen van Galmaarden

3. Ondersteunen van de lokale tewerkstelling

Gewenste Ruimtelijke Structuur

De gemeente Galmaarden vervult geen belangrijke rol op
het vlak van tewerkstelling. De nood aan een lokaal bedrijventerrein is vandaag relatief beperkt. Indien een lokaal
bedrijventerrein aangelegd zal worden dient dit de eerste
plaats een oplossing te bieden aan lokale ondernemingen
die niet langer op hun huidige locatie terecht kunnen. Daarnaast dient het ook kansen te bieden aan nieuwe lokale
bedrijven. De gemeente wenst de optie om een dergelijk
terrein aan te leggen te behouden, doch wenst hier werk
van te maken op het ogenblik dat de vraag de noodzaak tot
aanbod bevestigt.
In de eerste plaats dient geopteerd te worden om wonen
en werken maximaal met elkaar te verweven. De gemeente
wenst in de mate van het mogelijke ook het bestaande potentieel van leegstaande loodsen te benutten voor kleinschalige bedrijvigheid (rekening houdende met de planologische intekening, de vergunningstoestand, de staat van de
loods, de ligging, het type bedrijvigheid, ... De bestaande
mogelijkheden via de Codex, waaronder het planologisch
attest, vormen hierin de basis.

1. Het voeren van een evenwichtig
woonbeleid
De gemeente streeft ernaar om de
bestaande mogelijkheden op het
vlak van wonen te activeren teneinde de hoge prijzen voor bouwgrond
af te remmen en voor de lokale bevolking het mogelijk te houden om
in de gemeente te blijven wonen.
De dorpskernen van Galmaarden, Tollembeek en hun respectievelijke stationsomgevingen en de dorpskern van Vollezele vormen hierin de belangrijkste aandachtspunten.
Het is in deze kernen dat in de eerste plaats het bestaande
aanbod aan bouwgronden zoveel mogelijk dient geactiveerd
te worden. De gemeente wenst hierin een actievere rol te
spelen.

2. Klemtoon op de dorpskernen
De klemtoon dient te liggen op een verdere versterking van
de dorpskernen. Hier vindt binnen loopafstand het gemeenschapsleven plaats. Het ruimtelijk beleid dient gericht te zijn
op versterking van de drie dorpskernen: Galmaarden-Rode,
Tollembeek en Vollezele, door inbreiding op maat van deze
dorpen. Bij deze inbreidingsprojecten zal voldoende rekening gehouden worden met het open karakter van deze kernen. Dergelijke projecten zijn belangrijk om de kernen meer
uitstraling te geven. Galmaarden-Rode werd door de provincie geselecteerd als "hoofddorp" en Tollembeek en Vollezele
werden geselecteerd als "woonkern".
De gemeenschapsvoorzieningen zijn centraal in de dorpskernen gesitueerd. Galmaarden-Rode vervult hierin de belangrijkste rol.
In de verschillende dorpskernen dient een minimum aan recreatieve voorzieningen aanwezig te zijn zodat elke kern
zijn bewoners een basisrecreatie kan verzekeren, op een
aanvaardbare afstand met eigen vervoer (vb. fietsafstand
voor de jeugd).
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4. Land- en tuinbouw en hun rol in de open ruimte
Galmaarden heeft een historisch gegroeide traditie van familiale landbouwbedrijven. De gemeente heeft nog steeds
een landelijk en agrarisch karakter. Functioneel zijn deze
activiteiten van belang voor het behoud van de open ruimte
en het landschap.
Het agrarisch gebied heeft de laatste jaren terrein verloren ten opzichte van de andere activiteiten. Het agrarisch
gebied bewaren voor land- en tuinbouw betekent ingaan
tegen de verdere versnippering van de open ruimte door
'harde functies'. Vooral de waardevolle landbouwgronden
dienen maximaal voorbehouden te blijven voor 'grondgebonden' landbouw. Er dient een betere afstemming nagestreefd te worden tussen landbouw en natuur.

5. Beekvalleien als ruggengraat van de natuurlijke structuur
De Markvallei fungeert
op Provinciaal, Vlaams
en zelfs Europees niveau als een belangrijke schakel in de natuurlijke structuur. De
inspanningen die de
Vlaamse
Milieumaatschappij voorstelt voor
de Mark zijn hoopgevend. De voorstellen
combineren de waterbeheersing en de natuurontwikkeling binnen de Markvallei.

Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan
De andere beekvalleien dienen een verbinding te vormen
die niet alleen de belangrijkste ecologische gebieden met
elkaar verbindt, maar ook de link vormt tussen de open
ruimte en de bebouwde ruimte.
Verschillende hiervan zijn eveneens van Vlaamse of provinciaal belang.
Het realiseren van de doelstellingen inzake integraal waterbeleid cfr. de opties van de goedgekeurde bekkenbeheersplannen, voornamelijk betreffende zuivering en beheersing,
is voorzien.
Het behouden en versterken van de verschillende kleine

De gemeente vraagt aan de hogere overheden om geen
woningen in kwetsbaar gebied op te nemen bij de opmaak
van nieuwe ruimtelijke plannen. Aanvullend op de codex
R.O. zal door de gemeente een aangepast beleid gevoerd
worden.

8. Vrijwaren en verbeteren van de interne en externe bereikbaarheid
Deze beleidsdoelstelling kwam reeds uitgebreid aan bod in
het mobiliteitsplan van de gemeente.
De gemeente dient zijn interne bereikbaarheid tussen de
kernen en de stations verder te verbeteren. Dit geldt in het
bijzonder voor wandelaars, fietsers en het openbaar vervoer. Inzake externe bereikbaarheid scoort Galmaarden
reeds behoorlijk. Enkel vanuit Vollezele en vanuit de meer
open gebieden is de bereikbaarheid met het openbaar vervoer beperkt.
De autobereikbaarheid dient te verlopen via een doordachte
wegencategorisering waarbij er naar gestreefd dient te worden het verblijfsgebied zo weinig mogelijk te verstoren.

landschapselementen zoals poelen, bosjes, ... vormt eveneens een belangrijke taak.
Binnen de Markvallei en de beekvalleien dient voldoende
aandacht besteed te worden aan de bestaande woningen,
ook voor deze woningen dient een maximale rechtszekerheid te worden nagestreefd. De functie wonen hoeft niet
lijnrecht tegenover de functie natuur te staan.

6. Voetwegen
Sommige voetwegen hebben geen functie meer. Toch is het
aangewezen dat de gemeente hierover een beleidsvisie ontwikkelt. Uit een lopende inventarisatie moet blijken of voetwegen behouden, verplaatst, afgeschaft dan wel uitgebreid
moeten worden. Een voetweg heeft naast het verbindende
karakter ook een recreatieve waarde en natuurbelevingswaarde.

7. Zonevreemd of zone-eigen
In Galmaarden bevinden zich verschillende zonevreemde
of gedeeltelijk zonevreemde constructies en/of gebouwen,
al dan niet aansluitend op landelijk woongebied of op één
van de kernen. Sommige gebouwen liggen verspreid in het
landbouwgebied. De codex R.O. biedt voor de meeste van
deze gebouwen reeds minimale rechtszekerheid waardoor
er geen noodzaak meer is voor een globaal rup zonevreemde gebouwen. Toch zijn er nog een aantal gevoelige punten:
woningen in kwetsbaar gebied, oude hoeves, zonevreemde
bedrijven en toekomstige ruimtelijke uitvoeringsplannen op
Vlaams en provinciaal niveau.
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Onderwijs

Gemeentelijke Basisscholen Galmaarden
Onze gemeentelijke basisscholen blijven de wind in de zeilen hebben. Bij het begin van het nieuwe schooljaar zien we
zowel in het lager als bij de kleuters een aangroei van het
aantal leerlingen. De teller stopte op 880 wat een aangroei
van 30 leerlingen betekent ten opzichte van 1 september
2011.
Deze aangroei zorgt samen met de nieuwe omkadering dat
wij op de 4 vestigingsplaatsen een nieuwe kleuterjuf mogen
verwelkomen.
Bij de start van een nieuw schooljaar kunnen wij ook steeds
vaststellen dat het schoolbestuur zich terdege bewust is van
het belang van goed onderwijs. Er wordt dan ook op geen
inspanning gekeken en waar nodig wordt de infrastructuur
aangepast en verbeterd. Enkele recente realisaties:
)) Herhout: uitbreiding van de luifel op de kleuterspeelplaats en nieuw dak op de turnzaal
)) Tollembeek: nieuwe leraarskamer
)) Galmaarden: verfbeurt voor enkele lokalen
)) Vollezele: verder ombouwen van het Rode Kruisgebouw
tot een volwaardig klaslokaal

Om activiteiten en projecten vlot te laten verlopen, moet
een school soms ook een beroep doen op vrijwilligers. Een
klusploeg, zwem-,lees- ,fruit- en andere moeders en vaders: ze zijn en blijven onmisbaar voor een basisschool. Wij
kunnen alleen maar dankbaar zijn voor zoveel onbaatzuchtige inzet.
De scholengemeenschap drukt hoe langer hoe meer zijn
stempel op de dagelijkse praktijk in onze basisscholen. Op
initiatief van William Cools, de coördinerend directeur, werd
de brochure “ Kom op tijd voor het te laat is” opgesteld. Bij
het begin van het nieuwe schooljaar werd deze brochure
aan alle ouders van de scholengemeenschap bezorgd.
Afsluiten doen we met een Chinees gezegde: “Leraren openen deuren, maar de leerling moet zelf naar binnen gaan”.
Moge dit de leidraad zijn doorheen het nieuwe schooljaar.

Om ook de ouders goed voorbereid aan het nieuwe schooljaar te laten beginnen, werden in alle afdelingen infoavonden georganiseerd. Onder het motto “af en toe eens iets
anders” organiseerden de kleuterjuffen van Galmaarden op
28 augustus een openklasdag. Dit initiatief viel zowel bij de
ouders als bij de juffen zeer in de smaak.
Leerkrachten mogen dan wel twee maanden vakantie hebben, dit betekent nog niet dat ze twee maanden stilzitten.
Vanaf de eerste schoolweken staan er in een aantal van
onze scholen immers al projecten op stapel. Zo is er een
“pretdag” in GBS Vollezele en GBS Galmaarden organiseert
een heuse “gezondheidsweek”.

De directies,
Gerry Depelseneer - Christine De Taeye - Patrick Hugo
Coördinator scholengemeenschap,
William Cools
De voorzitters van de ouderraden,
Wim Wantens - Johan Truyens - Adinda Broeckaert - Marleen Verheyen
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Onderwijs
Vrije Basisschool Sint-Catharinacollege Galmaarden
Afscheid van een monument

Wie van onze leerlingen en oud-leerlingen kent Meester
Lode niet …?. Hij liet bij elke leerling die in zijn klas zat een
onvergetelijke indruk achter. Na een trouwe, lange dienst
aan het college gaat Meester Lode nu op pensioen. We laten
hem hier voor de laatste keer nog eens aan het woord …

gesneden is en ik wens haar dan ook van ganser harte veel
arbeidsvreugde toe.
De laatste jaren zit ons schooltje serieus in de lift dankzij
een team van zeer competente leerkrachten aangevuld met
een oudercomité voor wie geen moeite te veel is om de
school te ondersteunen, te promoten en evenementen te
organiseren : respect!

Gediplomeerd in 1975 kwam ik na een paar interims en legerdienst terecht in het St.-Catharinacollege, afdeling Moerbeke waar ik van november tot einde schooljaar in het 6de
leerjaar een dienstplichtige leerkracht verving. Exit avontuur
dacht ik, tot een paar dagen voor aanvang schooljaar 197879 de toenmalige directeur M. De Jonge me een betrekking
aanbood in de afdeling Galmaarden om er het 2de leerjaar
te begeleiden. Dat was het begin van mijn lange carrière in Galmaarden want na dat ene jaar ben ik gezwicht
naar een aantal jaar 1ste leerjaar, om dan het grootste deel
in de 1ste graadsklas te belanden.
In de loop van al die jaren heb ik zelden de behoefte gevoeld het geweer eens van schouder te veranderen
omdat lesgeven aan dat jong gespuis me veel voldoening
gaf, niet alleen op pedagogisch maar ook op psychologisch
gebied. Het is leuk om ze te zien evolueren in hun lees- en
rekenproces. Uitdagend om dit proberen te doen op een
speelse en kindvriendelijke manier. Gastjes van die leeftijd
zijn nog zo onbevangen, leergierig en hun wereld fantasierijk. Zo heb ik ooit een denkbeeldige hond gehad in de
trapkast naar het parochielokaal ; iedereen rotsvast overtuigd van zijn bestaan, fantaserend hoe hij eruit zag, sommigen zagen hem zelfs lopen in de wei naast de klas…
Ook buiten het klaslokaal mag ik terugblikken op een toffe tijd. Ik heb het geluk gehad om steeds te mogen
werken in een team van doorgaans gelijkgestemde,
pretentieloze en leuke mensen bij wie je altijd terecht
kon, ook als het eens wat minder ging (lees : een rotdag,
onrustige kinderen, moeilijk contacten met ouders, directie
die al eens aan je hoofd zeurt… )
In zo’n kleine school ben je geen nummer, iedereen
kent iedereen en je bent betrokken bij alles wat er
gebeurt. Je leert zoveel mensen kennen: collega’s, mensen
van het oudercomité (waar ik fantastische herinneringen en
goede vrienden aan overhoud) en natuurlijk de ouders zelf.
Zo kom je ook tot het besef dat het menselijk ras getooid is
met een waaier aan pluimage.
Nu het krijtbakje leeg is kunnen we de vrijgekomen tijd vullen met leuke dingen zoals muziek luisteren , film, literatuur,
wandelen, een citytrip…
Van mijn opvolgster, juf Ulrike, weet ik dankzij onze samenwerking in duobaanverband dat zij uit het goede hout

Derde van links Meester Lode met rechts van hem juf
Ulrike, samen met de andere collega’s.

Ook enkele oudleerlingen, Elisa(19) en Clara(16) Wasiak –
Céline (16) en Hélène (14) Notredame, kropen in hun pen
voor meester Lode.
Het eerste waar we alle 4 onmiddellijk aan denken zijn ‘de
slimheidssnoepjes’. Als beloning kregen we van meester
Lode vaak een slimheidssnoepje. Een beloning waar je volgens meester Lode ook nog slimmer van werd!
Of ‘de pluim’ van meester Lode. Daarbij gaf hij je met zijn
duim ‘een pluim’ op je schouder. Mijn mama, vertelt Elisa,
mocht mijn T-shirt niet meer wassen want de pluim van
meester Lode zou dan verdwijnen.
Bij mooi weer was meester Lode zijn huiswerk: buitenspelen. En zo stond het ook in onze agenda.
Meester Lode kon zeer leuk vertellen. De verhaaltjes van
Honkie en Ponkie blijven ons voor altijd bij. Hij kon
ook zeer boeiend vertellen uit de bijbel. Hij kende die verhalen allemaal uit zijn hoofd.
Meester Lode, je zal ons bijblijven als een zeer lieve, leuke maar ook strenge meester. Streng maar rechtvaardig! Met heel veel geduld en liefde leerde je ons rekenen en
lezen! En daar zijn we je heel dankbaar voor.

Meester Lode, dank voor je inzet voor onze leerlingen.
Geniet nog vele jaren van je welverdiende pensioen!
Van directie, leerkrachten en oudercomité,
St-Catharinacollege, Bergstraat 40, Galmaarden
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Jeugd

Op zaterdag 13 oktober organiseert de jeugddienst een dag
vol culturele activiteiten voor jongeren vanaf 12 jaar. In de
namiddag kan je zelf aan de slag in één van de workshops,
's avonds worden je lachspieren getraind door de stand-up
comedians.

Independent comedy
Voorstelling +16j
19.30 uur

Workshops
Mike C-rap		
12j-16j: 15u-16.30u
			17j-25j: 17u-18.30u
Yo! Are you ready, Master of ceremony. Word een echte
woordkunstenaar! En het goede nieuws is: Iedereen kan
het leren.
Pimp your clothes
12j-16j: 15u-16.30u
			17j-25j: 17u-18.30u
Ben je je oude kledij beu? Wil je wel eens iets anders of er
een persoonlijke touch aan geven? Breng je eigen ontwerp
aan op een kledingstuk en maak er een pareltje van.
Streetdance
12j-16j: 17u-18.30u
			17j-25j: 15u-16.30u
Je leert elementen van electric-boogie en popping, maar
ook tapdance en ballet. Met veel flitsende, snelle bewegingen dans je op hiphop en R&B-muziek.
Striptekenen		
12j-16j: 17u-18.30u
			17j-25j: 15u-16.30u
Creëer je eigen stripfiguur. Kdoink. Hoe teken je een zelfgemaakt stripverhaal? Waar moet je beginnen? Is dat moeilijk? Splash. Hoe laat je die stripfiguren bewegen? Woesh.
Scherp je potloden!
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Line-up:
Wilfried Van der Elst
Kris Van Spitaeil
Wim Vermeylen
Peter Gysen
Wanneer?
zaterdag 13 oktober 2012
Waar?		
GC Baljuwhuis
Prijs?		
vvk: € 5 – aan de kassa: € 6
Inschrijving? gewenst
Info?		
@ jeugd@galmaarden.be
		 054 51 61 60

Jeugd
Halloween in Bobbejaanland

Wie gaat er mee naar het tofste Halloweenland? En dat in
België?! Want wij gaan naar Bobbejaanland! Op maandag
29 oktober organiseert de jeugddienst in samenwerking met
de jeugdraad van Galmaarden een uitstap naar Bobbejaanland!
Dit voor jongeren van 12 jaar tot 16 jaar (° 2000 - 1996).
Breng jij mee een bezoek aan dit tofste land? Schrijf je dan
nu in want de plaatsen zijn beperkt!
Wat?		
Bobbejaanland
Wanneer?
maandag 29 oktober 2012
Inschrijving? @ jeugd@galmaarden.be
		 054 51 61 60
Meer info volgt na inschrijving

30 jaar chiro Albatros
Op zaterdag 6 oktober 2012 vieren wij
feest!
Onze Chiro Albatros bestaat 30 jaar
en dat vieren we in onze eigenste
nieuwe gebouwen!
(Hernestraat 6a / aan de sportterreinen te Tollembeek)
Wat valt er te beleven:
ÛÛ verschillende wandelingen
ÛÛ kom te weten wie aan welke groep leiding zal geven
ÛÛ rondleidingen in onze nieuwe gebouwen
ÛÛ ter land, ter zee & in de lucht (*)
ÛÛ springkastelen en andere leuke animatie
ÛÛ optredens allerhande
ÛÛ …en een spetterende FUIF om de dag mee af te sluiten!
Kortom voor iedereen wat wils.
Prijs?		
Kaarten?
Info?		

Onthaalouder in Galmaarden
Sluit aan bij Landelijke Kinderopvang!

vvk: € 5 – aan de kassa: € 7
verkrijgbaar bij alle leiding
@ zeepkistenrace@chiroalbatros.be

(*) Voor verdere info en om jullie in te schrijven voor de
race => @: zeepkistenrace@chiroalbatros.be

Landelijke kinderopvang telt over heel Vlaanderen ongeveer
2100 onthaalouders en heeft intussen 35 jaar ervaring.
Katrien, Rita, Georgette, Elsje, Ann, Nancy, Lidia, en Hilde
krijgen in Galmaarden het vertrouwen van ouders om hun
kind op te vangen tijdens hun dagtaak.
In hun knusse en kindvriendelijk ingericht thuis zorgen ze
van maandag tot vrijdag voor deze baby’s en peuters. Gezellig samen zijn, spel stimuleren, het zijn slechts enkele
bezigheden van het heel afwisselend takenpakket van deze
onthaalouders.
Sarah Getteman, verantwoordelijke van de regio, ondersteunt de onthaalouders op administratief vlak en in hun
dagdagelijkse werking met de kinderen en met de ouders.
Jaarlijks zijn er daarenboven verschillende vormingsmomenten voorzien.
Heb je een groot hart voor kinderen? Zou je graag thuis
werken? Dan is de job van onthaalouder helemaal iets voor
jou!
Interesse? Bel ons  070 24 60 41
We nodigen je graag uit op één van onze informatiemomenten.
meer info:
 www.landelijkekinderopvang.be

Hou zeker onze facebookpagina in het oog

Jeugd Galmaarden
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Sport
1ste jogging Viva Villezjiel
Kermisweekend Vollezele
De 1ste editie van jogging "Viva Villezjiel" gaat door tijdens het kermisweekend in Vollezele. We schotelen u een
pittig parcours voor waarbij u kan genieten van de mooie,
glooiende landschappen in de bakermat van het Belgische
trekpaard.
Kinderen:
Wat?		
450 m (tot 8 jaar) / 900 m (tot 12 jaar)
Wanneer?
zaterdag 20 oktober 2012 om 13.30 uur
Prijs?		
3 euro
Volwassenen
Wat?		
5,5 km of 11 km
Wanneer?
zaterdag 20 oktober 2012 om 14.30 uur
Waar?		
Oudstrijdersplein - Vollezele
Prijs?		
5 euro
Info?		
inschrijvingen vanaf 13 uur
		
prijsuitreiking om 17.15 uur
		 www.vollezele.be/kermis

Regionale sporteldag in Affligem
De 15de editie van de regionale seniorensportdag gaat door
in Affligem. Het Bellekoutercompex biedt met zijn ruime accommodatie zowel bij zon als bij regen heel wat sportieve
mogelijkheden. Dit jaar staan er weer een aantal nieuwe
activiteiten op het programma zoals: druma-live, ritje met
de paardentram, kubb en sportstapelen.
Dit jaar is er extra aandacht voor personen met een fysieke
beperking. Zo zullen een aantal activiteiten toegankelijk zijn
voor rolstoelgebruikers.
Wanneer?
donderdag 25 oktober 2012
Waar?		
Affligem
Prijs?		
8 euro
Inschrijven? voor 11 oktober 2012 bij de sportdienst
Info?		
 054 51 61 61
		
@ sport@galmaarden.be

Decembertochten worden
Brillanttochten
De lokale wandelclub, Parel van het Pajottenland®, organiseert op zondag 2 december 2012 de 23ste editie van de
Brillanttochten.
Na de Baljuwtochten van 26 augustus, met een wandeling
langsheen de kronkelende Mark en rustige baantjes in Galmaarden, gaan we deze keer via
de vele paadjes en wegeltjes
Vollezele en Tollembeek verkennen.
De wandelaar heeft de keuze uit
een parcours van 6- 9 -13- 1619- 25- of 31- km. Tijdens deze tocht kunnen we het glooiende Pajottenland in al zijn pracht bewonderen. De lege akkers, de kale bomen, misschien een mistbank in het dal. De
typische beelden van dit enig stukje natuur. Via Zavelberg,
Rensberg, Congoberg, de Mark enz... is het genieten van de
mooie vergezichten en idyllische plekjes die onze gemeente
rijk is.
Een
aanrader
dus
en een unieke gelegenheid
om
met
familieleden,vrienden,
kennissen van een gezellige wandeldag te
genieten. Op de rustposten krijg je de gelegenheid om bij een fijne
babbel van een lekker
drankje te genieten.
Tevens staan, net als de
voorbije jaren, de verse geurige wafels volgens het recept
van oma Clementine op het menu.
Wanneer?
zaterdag 2 december 2012
		
tussen 7.30 uur en 15 uur, aankomst vóór
		17.30 uur
Waar?		
Carrousel, Molenstraat 20 - Vollezele
Prijs?		
1,50 euro (incl. verzekering)
Info?		
Raymond Dero
		 054 56 73 74

KAMPIOENENVIERING
Om onze kampioenen te vieren op de “Uitreiking van de sportprijs”, georganiseerd in samenwerking met de sportraad,
vragen wij aan onze inwoners en Galmaardse sportploegen die in 2012 kampioen werden in een sporttak zich kenbaar
te maken aan onze sportdienst vóór 31 december 2012.
U kunt dit meedelen aan de sportdienst:

Marktplein 17 in 1570 Galmaarden
@@
sport@galmaarden.be.
De viering gaat door op vrijdag 1 maart 2013 in GC Baljuwhuis, Kammeersweg 2, Galmaarden.
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In de kijker
Er viel weer heel wat te beleven...

Superkindjesdag

Workshop 'radiomakers'
Workshop 'lasershoot'

Voordracht: het belang van gezonde voeding
Workshop 'powhow'

14 augustus: Kovver			

Zomaar een zomeravond

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

20 juli: Slick

Gemeente Galmaarden
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CULTUURRAAD
Jan De Wilde & Combo
Jan De Wilde brengt Nederlandstalig chanson. In Kleinkunstmiddens werd Jan ooit “Jan, de Eerste” genoemd.
Talloos zijn zij die hem als hun voorbeeld zagen. Tijdens
de vele jaren die Jan al op het podium staat werden uitermate lovende kritieken geschreven: “Jan De Wilde schijnt
immuun te zijn voor invloeden, zo persoonlijk en origineel is
zijn inspiratie.” – Johan Anthierens in “De Standaard".
Wie spitst niet de oren als in de radio “Daar is de lente
…..” of “Joke” aangezet worden. Wellicht de meest bekende
liedjes van Jan De Wilde. Maar ook “Walter, ballade van een
goudvis” en “Favoriete Beest” worden duchtig meegezongen. Hij heeft vooral furore gemaakt met de CD “Hè, Hè”
waarop de klassiekers staan: “De Fanfare van Honger en
Dorst”, “Eerste Sneeuw” en het scheldlied “Hè, Hè”. Tijdens
zijn optredens worden de liedjes aaneengepraat op Jan’s
typische manier, met zelfspot en droge humor.

Wanneer?
zaterdag 27 oktober om 20 uur
Waar?		
GC Baljuwhuis te Galmaarden
Prijs?		
15 euro
Info en reservatie?
		 054 58 95 55 - 054 58 65 50
		 0476 47 05 12
		
@ crg@scarlet.be

Ieder optreden is trouwens een belevenis op zich: er zijn de
prachtige liedjes en de verrassende bindteksten, maar Jan
slaagt er steeds opnieuw in om iedereen in de ban te brengen van de gemoedelijke en soms zeer intimistische sfeer.

Bronzen Urbanus 2012

De zevende dorpsdichter

Ken je in Galmaarden iemand of een organisatie die zich in
2012 op de ene of andere manier buitengewoon
verdienstelijk heeft gemaakt voor cultuur? Een prachtige roman geschreven, een mooie cd uitgebracht, een aangrijpende film gemaakt, een machtig evenement georganiseerd?
Minder in het oog springend mag ook: iemand die zich heeft
ingezet om kinderen in contact te brengen met klassieke
muziek, een vereniging die aquarelcursussen organiseert,
een vrijwilliger die bibliotheekboeken ronddraagt bij minder
mobiele mensen…
Iedere inwoner van Galmaarden mag een persoon of vereniging nomineren. Dat kan tot en met 30 november 2012 met
behulp van het nominatieformulier dat je kunt aanvragen
via cultuurraadgalmaarden@scarlet.be of tijdens de kantooruren ophalen bij de cultuurdienst (GC Baljuwhuis). Opgelet: De nominatie moet op papier ingeleverd worden en
behoorlijk gemotiveerd worden. Digitale nominaties worden
niet aanvaard, evenmin als anonieme.

Galmaarden zoekt na Roland Bourgoignie, Albert Schrever,
Jan Heyvaert, Rik Wouters, Marleen De Smet en Karel De
Pelsemaeker zijn volgende dorpsdichter. Bij het ter perse
gaan van deze Samen was de eindbeslissing over de modaliteiten nog niet genomen.
Wie geïnteresseerd is kan alvast een e-mail sturen naar
cultuurraadgalmaarden@scarlet.be of schrijven naar Cultuurraad Galmaarden, p/a Marktplein 17, 1570 Galmaarden.
Het reglement wordt dan zo spoedig mogelijk bezorgd.
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De stille kracht van thee

Dag van het Brabants Trekpaard

Thee is ongetwijfeld de meest populaire drank ter wereld,
met de langste en rijkste geschiedenis. Achter elk kopje
schuilt een hele cultuur. De lezing omvat heel wat fijne weetjes en nuttige informatie. We hebben het over soorten, legendes, verschillen, rituelen, gezondheidsaspecten en natuurlijk de praktische info omtrent thee zetten, gebruiken
en bewaren. Tijdens de lezing worden verschillende soorten
thee geproefd. Mis deze bijzondere bijeenkomst niet… Wij
hoorden heel veel lof over spreekster mevrouw Anne Vansteenkiste Anne, auteur van het boek “De stille kracht van
thee”. Ze won in 2010 met dit boek de ‘Gourmand World
Cookbook Awards’

Toerisme Vlaams-Brabant organiseert op zondag 21 oktober
2012 samen met het Kermiscomité van Vollezele de tweede
editie van de "Dag van het Brabants Trekpaard".
Vanaf 13 uur staat de dorpskern van Vollezele volledig in het
teken van het Brabants Trekpaard. Door middel van doorlopende demonstraties en activiteiten, waarin het Brabants
trekpaard centraal staat, maken bezoekers kennis met de
talrijke mogelijkheden en het zachte karakter van onze Brabantse trots.
Programma van 13 tot 18 uur doorlopend:
11 Demonstratie warm hoefbeslag met uitleg door de
Hoefsmederijschool Anderlecht
11 Demonstratie invlechten van manen en staart
11 Publieksprijs 'Veulens van Vlaams-Brabant'
11 Observeer het kuddegedrag van Brabantse trekpaarden
11 Menwedstrijd met Brabantse trekpaarden
11 Vliegend tapijt
11 Bezoek aan het Museum van het Belgisch Trekpaard
11 Diverse standen met streekproducten, toeristische info,
...
11 Gezellige kermis

Wanneer?
vrijdag 12 oktober om 20 uur
Waar?		
Zaal Willem Tell, Hernestraat 5, Tollembeek
Prijs?		
8 euro (leden) - 10 euro (niet-leden)
		
thee en hapjes inbegrepen
Inschrijven? Vooraf inschrijven is noodzakelijk!
		 054 56 70 60 (Viviane Deherder)

70
Toegegeven, het is een wat vreemde titel voor een nieuw
toneelstuk.
Prikkelend, niet? Hopelijk bespeelt deze titel uw nieuwsgierige snaar en komt u langs op één van onze voorstellingen.
We geven al mee dat u de titel in geen enkele toneelcatalogus zal vinden. We hebben namelijk zin in een heel speciale
editie van ons jaarlijks toneelgebeuren. We zijn met onze leden zélf in de pen gekropen om u en uw vrienden en familie
een gezellig avondvullend programma te brengen.
Waarom? Wie? Hoe? Sorry, meer kunnen we er echt nog
niet over kwijt. Wilt u mee genieten van een ontspannen
avondje woord, beeld en muziek van eigen bodem, kom dan
langs in het Baljuwhuis:
Wanneer?
23-24-28-30 november 2012 om 19.30 uur
		
1 december 2012 om 19.30 uur
Waar?		
GC Baljuwhuis te Galmaarden
Prijs?		
10 euro (inclusief welkomstdrankje)
Info en reservatie?
		 054 58 00 30 (na 18 uur)
		 www.wilskrachtenvreugd.be
.

Om 18 uur wordt de Dag van het Brabants Trekpaard afgesloten met de Brillantworp. Vanuit het Museum van het
Belgisch Trekpaard worden chocolade paardjes geworpen.
Wie het gouden exemplaar vangt, wint een replica van het
bronzen Brillantbeeld dat het pleintje tegenover het museum siert, gegoten door dezelfde kunstenaar, Ron Deblaere.
De tweede prijs is een boek over de trekpaardengeschiedenis van Vollezele. Meteen na de worp worden deze prijzen
uitgereikt.
Wanneer?
Waar?		

zondag 21 oktober van 13 uur tot 18 uur
Oudstrijdersplein, Vollezele

Activiteit 62ers
Na een eerste brief aan de 62ers in onze gemeente kregen
we tussen de 30 en 40 reacties, genoeg om een deelname
van een 50-tal mensen (62ers en partners) aan een eerste
activiteit te verwachten.
Daarom organiseren we op zaterdag 24 november 2012 een
avond met diner en DJ in de zaal Belvédère in Vollezele.
Heb je nog vragen of opmerkingen, spreek gerust één van
de initiatiefnemers aan of stuur een e-mail bericht aan:
@ 62ers@skynet.be.

G e me e n t e G a lma a rd e n
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2 oktober, 16 oktober, 6 november, 20 november en 4
december van 13.30u tot 16.30u
Hobbyclub breien

13 oktober van 10u tot 17u
Opendeurdag met roofvogels

We breien een vest. Tussen 2 lessen zitten er 2 weken zodat thuis ver-

ook in vrije vlucht zien. Wie wil kan inschrijven voor een prachtige

der kan gewerkt worden aan het breiwerk.

wandeling in het stilte gebied. Deze is zo een 3,9km lang.

€13 (€17 niet-leden), Parochiezaal Vollezele, Ninoofsesteenweg 74, Vol-

gratis, Hollebeekstraat 40, Tollembeek, 0493530072, Pajotse roofvo-

lezele, 054 56 64 78, www.facebook.com/events/416976895033729,

gelvrienden

Een opendeurdag waar je verschillende roofvogels kan bezichtigen en

sites.google.com/site/vollezelekvlv, KVLV Vollezele

4 oktober, 11 oktober, 18 oktober, 25 oktober, 8 november, 15 november, 22 november, 29 november, 6
december en13 december van 14.30 tot 16.30u
Cursus: Beter bewegen

16 oktober en 23 oktober van 20u tot 22.30u
Brei met mij
Leren breien:We leren de belangrijkste basisvaardigheden, waardoor je
na de eerste les thuis al aan de slag kunt (bijvoorbeeld een sjaal).In de
2de les kan je de sjaal leren afwerken en nog extra technieken leren.

De oefeningen die we tijdens deze lessen uitvoeren zijn bewust aange-

€6, Parochiezaal Vollezele, Ninoofsesteenweg 74, Vollezele, 054 56 72

past aan de al wat tanende fysieke conditie van "dames met een jaartje

52, www.facebook.com/events/254542874665923, sites.google.com/

meer". Wat men niet kan of niet mag, doet men niet

site/vollezelekvlv, KVLV Vollezele

€16 (€22 niet-leden), Parochiezaal Vollezele, Ninoofsesteenweg 74, Vollezele, 054 56 64 78, www.facebook.com/events/405690959490162,
sites.google.com/site/vollezelekvlv, KVLV Vollezele

27 oktober en 28 oktober
Culturele uitstap naar Metz en Verdun
Uitstap naar Frans Lotharingen, met bezoek aan Metz, de rijke mid-

8 oktober en 22 oktober van 19u tot 21u
Crea-les

deleeuwse stad aan de Moezel en Verdun, de vestingstad aan de Maas,

Zeer modieus en creatief "Designschaal in gips"

€160 (€165 niet-leden), 054 58 00 23, molderezlieve@hotmail.com,

Parochielokaal Galmaarden, Bergstraat 38, Galmaarden, 054 58 80 18,

www.davidsfonds.be/activity/list.phtml, www.davidsfonds.be, davids-

KVLV Galmaarden

fonds Galmaarden

9 oktober om 20u
Wim Distelmans: een waardig levenseinde

30 oktober van 13.30u tot 16.30 en 19.30 tot 22.30u
Bloemschikken Allerheiligen

Voor iedereen die zich vragen stelt bij een zelfgekozen levenseinde,

We maken een strak bloemstuk, sober maar zeer mooi voor graf of

en graag een heldere uitleg wil. Waarover gaat het als we praten over

interieur.

‘levenseinde’, ‘euthanasie’ en ‘palliatieve zorg’ ? Prof. Dr. Distelmans

Parochiezaal

vertaalt de theorie vanuit zijn ervaring naar een toegankelijk betoog

56

voor een breed publiek.

events/282858185154255, sites.google.com/site/vollezelekvlv, KVLV

gratis, GC Baljuwhuis, Kammeersweg 2, Galmaarden, 02 383 10 50,

Vollezele

halle@deMens.nu,

www.VlaamsBrabant-deMens.nu,

waar de nagedachtenis aan de eerste wereldoorlog nooit veraf is.

64

Vollezele,
78,

Ninoofsesteenweg

stalpaert.marc@skynet.be,

74,

Vollezele,

054

www.facebook.com/

www.facebook.

com/events/136253093186358, www.h-vv.be, Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging - HVV

6 november van 19.30 tot 22.30u
Creales:Vogeltaart maken
Met de winter voor de deur, denken we alvast aan de vogeltjes die geen

9 oktober van 19.30u tot 22.30u
Kookles

warmere oorden opzoeken. We maken taarten gevuld met allerlei lek-

Een bakles.

Parochiezaal Vollezele, Ninoofsesteenweg 74, Vollezele, vollezele.kvlv@

Parochiezaal Vollezele, Ninoofsesteenweg 74, Vollezele, 054 56 64 78,

gmail.com, www.facebook.com/events/469953853038663, sites.goog-

sites.google.com/site/vollezelekvlv, KVLV Vollezele

le.com/site/vollezele, KVLV Vollezele

12 oktober om 20u
De stille kracht van thee

15 november om 14u
Kaffee Matinee: Huize Edelweis door theater Houtekop

Thee is ongetwijfeld de meest populaire drank ter wereld, met de lang-

Enkele bewoners van "Huize Edelweis" willen een reis maken naar

ste en rijkste geschiedenis. Achter elk kopje schuilt een hele cultuur.

Lourdes. Omdat ze te weinig geld hebben om hun reis te betalen, orga-

Deze lezing wordt gegeven door mevr. Vansteenkiste Anne, auteur van

niseren ze een grote revue. Marionettentheater vol humor en bekende

het boek " De stille kracht van thee ".

meezingers.

€8 (€10 niet-leden), GO Willem Tell, Hernestraat 5, Tollembeek,

€ 6, GC Baljuwhuis, Kammeersweg 2, Galmaarden, 054 51 61 67,

kvlv.sintpieterskapelle@gmail.com, www.kvlv.be, KVLV gewest

cultuur@galmaarden.be, cultuurdienst
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22 november van 20u tot 22.30u
Op goeie voet

18 december van 13.30u tot 16.30 en 19.30 tot 22.30u
Bloemschikken Kerstmis

Voetreflexologie door Lut Vijverman.

Parochiezaal Vollezele, Ninoofsesteenweg 74, Vollezele, 054 56 64 78,

Parochiezaal Vollezele, Ninoofsesteenweg 74, Vollezele, 054 58 86 83, vol-

vollezele.kvlv@gmail.com,

lezele.kvlv@gmail.com, www.facebook.com/events/272133802906518,

com/site/vollezelekvlv, KVLV Vollezele

stalpaert.marc@skynet.be,

sites.google.

sites.google.com/site/vollezelekvlv, KVLV Vollezele

4 december van 19.30u tot 22.30u
Kookles eindejaar
Parochiezaal Vollezele, Ninoofsesteenweg 74, Vollezele, vollezele.kvlv@

19 december 19u tot 21.30u
Bloemschikken Kerstmis
Parochielokaal Galmaarden, Bergstraat 38, Galmaarden, 054 58 80 18,
KVLV Galmaarden

gmail.com, sites.google.com/site/vollezelekvlv, KVLV Vollezele

11 december 19u tot 21.30u
Crea-les
Nog geen idee voor een "Kerst- en nieuwjaarsdiner"? Parochielokaal
Galmaarden, Bergstraat 38, Galmaarden, 054 58 80 18, KVLV Galmaarden

Openingsuren

Voorleesmomenten






)) woensdag 12 september - 14u-14.30u: 1ste + 2de kleuterklas
)) zaterdag 15 september - 10u-10.30u: peuters
)) woensdag 19 september - 14u-14.30u: 3de kleuterklas
+ 1ste leerjaar
)) woensdag 3 oktober - 14u-14.30u: 1ste + 2de kleuterklas
)) woensdag 10 oktober - 14u-14.30u: 3de kleuterklas +
1ste leerjaar
)) woensdag 21 november - 14u-16u.: grote voorleesnamiddag
)) woensdag 5 december - 14u-14.30u: 1ste + 2de kleuterklas
)) woensdag 19 december - 14u-14.30u: 3de kleuterklas
+ 1ste leerjaar

dinsdag
woensdag
vrijdag
zaterdag

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

Sluitingsdagen






vrijdag 2 november
zaterdag 3 november
dinsdag 25 december
woensdag 26 december
dinsdag 1 januari

Leesgroep
Elke 3de donderdag van de maand is er een leesgroep bijeenkomst. Het is ook een gelegenheid om mensen te ontmoeten die graag lezen en om met diverse boeken in contact te komen.
De leesgroep komt bijeen in de leeszaal van de bib vanaf
13.30u tot ± 15.30u.

De voorleesmomenten gaan door in de leeszaal
van de bib (Baljuwhuis-Galmaarden)

Boekentrolley

Reserveren van boeken kan via:
www.bidoc.be/bibgalmaarden.

De nieuwe boekentrolley ‘Graven naar vroeger’ bevat een
20 tal boeken en een brochure ‘erfgoeduitstappen met de
klas in de regio Pajottenland en Zennevallei’ en is bestemd
voor kinderen van de kleuterklas en de eerste graad lager
onderwijs.
Beschikbaar vanaf oktober.

Een agenda met onze activiteiten is ook te raadplegen via
de gemeentelijke website: www.galmaarden.be

Meer info over de boekentrolley’s op de gemeentelijke website.

De bib on-line

G e me e n t e G a lma a rd e n
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Gezocht: Thuisbakkers voor de Grote Thuisbak
Tom Van Loock, meester in de patisserie daagt Galmaarden uit om op
zaterdag 17 november 2012 thuis
zoveel mogelijk gebak te maken.
De gemeente Galmaarden kruist de gardes en zal deze uitdaging aangaan.
We roepen iedereen op om op zaterdag 17 november
2012 thuis aan het bakken te gaan. Ga aan de slag met
ingrediënten of bakwijzen die typisch zijn voor onze streek,
diep een familierecept op of bedenk zelf een recept.
En … bak zoveel mogelijk, want alle gebak wordt gewogen in GC Baljuwhuis tussen 14 uur en 17 uur.

Zin om mee te bakken op 17 november?
Schrijf je in voor 1 november via de cultuurdienst, GC Baljuwhuis, Kammeersweg 2, Galmaarden, 054 51 61 67, cultuur@galmaarden.be
De eerste 50 thuisbakkers die zich aanmelden bij de cultuurdienst worden op 17 november 2012 beloond met de
enige echte originele Week van de Smaak schort.
Help jij Galmaarden het meeste gebak in de schaal
te leggen?

Het gebak zal op maandag 19 november 2012 uitgedeeld
worden aan de leerlingen van de scholen en de instellingen
in onze gemeente.
Indien Galmaarden 'de Grote Thuisbak' wint, krijgt het:
* de eretitel
* een bakreceptenboekje met verschillende recepten van de
deelnemers
* een volksfeest op 25 november 2012 met de pop-up bakkerij waar de Vrienden van de Smaak zullen bakken

Wordt Galmaarden “De slimste gemeente van Vlaanderen”?
In het voorjaar van 2013 gaat het televisiebedrijf Woestijnvis op zoek naar “De slimste gemeente van Vlaanderen”
voor Vier. In dit nieuwe tv-format gaat presentator Michiel
Devlieger op zoek naar de quizploeg – en op die manier de
gemeente – die één jaar lang die eretitel mag dragen.
Alle 308 gemeenten worden gevraagd om één quizploeg af
te vaardigen naar de preselectie. Zo een ploeg telt 2 kandidaten: een man en een vrouw. Alle gemeentelijke ploegen
worden op 1 december 2012 verwacht voor de grote preselectie. Er gaan 80 ploegen door naar de opnames van het
tv-programma. De opnames zullen gebeuren begin 2013.
Daar wordt de ploeg uitgebreid met de burgemeester die
aanvoerder wordt van het team.
De gemeente Galmaarden stelt zich kandidaat om
mee te dingen naar de titel van “De slimste gemeente van
Vlaanderen” en is dus op zoek naar een leuk en enthousiast quizduo dat Galmaarden willen vertegenwoordigen. De
lokale preselectie, bestaande uit een reeks vragen, zal
plaatsvinden op zondag 28 oktober 2012 vanaf 19u in
GC Baljuwhuis in Galmaarden.
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De voorwaarden om in aanmerking
te komen voor de preselectie zijn dat
het duo gedomicilieerd is in Galmaarden, dat zij goede quizkandidaten
zijn met een ruime algemene kennis en bereid zijn om, samen met
de burgemeester, Galmaarden op de
kaart te zetten. De kandidaten dienen
zich ook vrij te kunnen maken voor
de preselectie op 1 december 2012
en voor maximaal 4 opnamedagen in
2013.
Als je aan de voorwaarden meent te voldoen, schrijf je dan
in via:
@ cultuur@galmaarden.be
 054 51 61 67.
Er kan enkel als duo ingeschreven worden.
Je kan je kandidaat stellen tot woensdag 24 oktober
2012.

Cultuur
Kaffee Matinee
Theater Houtekop

marionettentheater

Huize Edelweis

Enkele bewoners van “Huize
Edelweis” willen een reis maken naar Lourdes. Omdat ze te
weinig geld hebben om hun reis
te betalen, organiseren ze een
grote revue.

Marionettentheater vol humor en bekende meezingers.
Waar?		
GC Baljuwhuis
Wanneer?
15 november 2012 om 14 u
prijs?		
€6
		(koffie en mattentaart inbegrepen)

Hoe reserveren?
ÍÍ U reserveert kaarten 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

Zennetoer schopt 25 groepen het podium op
De regionale muziekwedstrijd Zennetoer toert vanaf 6 oktober weer door het Pajottenland en de Zennevallei. 25 jonge
bands nemen het tegen elkaar op in 5 preselecties en strijden voor een plaats in de finale. Uit elke preselectie kiezen
de professionele jury en het publiek een winnaar. Die mag
op 5 januari 2013 een gooi doen naar de titel in het Halse
CC ’t Vondel. Naast de vijf finalisten vallen ook de publiekslieveling en de meest beloftevolle groep in de prijzen.
De preselecties staan garant voor een avond en een podium
vol jong muziektalent uit eigen streek. De inkom is steeds
gratis. Redenen genoeg dus om te komen luisteren naar wie
de opvolger wordt van Let Lewis Live, de winnaar van de
vorige Zennetoer-editie. Je kan het parcours van alle deelnemers ook online volgen via de website www.zennetoer.be
of op onze facebookpagina www.facebook.com/zennetoer

Wanneer, waar en wie?
Preselecties - gratis inkom - 20u
 6 oktober - GC De Cam, Gooik - The White Blax, Mighty
Moustaches, Watchoutforthegiants, Shunk en Fools &
Dirty Lovers
 19 oktober - CC De Meent, Beersel - Peut-Etre Demain,
Emperors Of Decay, Tommy Green & The Blues Machine, Steengruis, The 1984
 3 november - CC Westrand, Dilbeek - Silent Reason,
King Alfred, Polar Jacket, Orbis, New Area
 17 november - Jeugdcentrum Puls, Ternat - Roos, Desert Moon, Low Detail, Generation, Soeyoez
 1 december - GC De Boesdaalhoeve, Sint-Genesius-Rode - Ftakke, Garden Chairs, To The Rescue, They Invented Nebraska, Callosity
Finale - €2 - 20u
 05 januari - CC ’t Vondel, Halle

Platto: Feest voor film en erfgoed
Laat jij je graag inspireren door je omgeving en zou je er
graag een film over maken? Dan is Platto iets voor jou!
Platto is de voortzetting van het vroegere Gouden Hamers
Film Contest en is een initiatief van de gemeentes Gooik,
Roosdaal, Galmaarden en Lennik.

meer informatie en inschrijvingen (tot 31 december)
 www.platto.be.
Het filmfestival zelf gaat door op 11 en 12 mei 2013 in G.C.
Koetshuis te Roosdaal.

Iedereen kan er aan deelnemen. Maak een film over hoe
jij je omgeving en het erfgoed of het sociale leven rondom
jou ziet.

G em eente Galmaarden
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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 30 november 2012 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: oudstrijdersmonument in
Vollezele.
Proficiat aan de heer Charles Geens woonachtig te
Galmaarden.


NAAM: ......................................................................
ADRES: .....................................................................
.................................................................................
: .............................................................................
@: .............................................................................
OPLOSSING:.................................................................
.................................................................................
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Een herfst vol Sehnsucht
Een onstilbaar verlangen
Het Kasteel van Gaasbeek, dat in volle romantiek werd herbouwd tot een soort ‘übermiddeleeuwse’ tijdmachine, is een
plek die heimwee en verlangen naar ‘ooit’ en ‘er was eens’
belichaamt. Geïnspireerd door onze laatste markiezin belicht gastcurator Oscar van den Boogaard in de van nostalgie doordesemde kasteelzalen hoe kunstenaars vandaag
gestalte geven aan ‘hun’ Sehnsucht, dat bitterzoete gevoel,
verlangen, heimwee of nostalgie naar iets dat zowel tastbaar als ongrijpbaar kan zijn. Enkele kunstenaars: Adam
Fuss, Anselm Kiefer, Joachim Koester, Elad Lassry, Deimantas Narkevicius, Erwin Olaf, Nedko Solakov, Frederik Van
Simaye, Barbara Visser, Marijke Van Warmerdam, …
De gemeenten uit de regio Pajottenland & Zennevallei doen
weer mee! Ze gaan creatief aan de slag met het thema
Sehnsucht. Een onstilbaar verlangen en zorgen voor een
gevarieerd randprogramma met randtentoonstellingen, theater- en dansvoorstellingen, literaire en muzikale evenementen, ...
Laat je meevoeren en ontdek snel wat er allemaal te beleven valt in onze programmabrochure of op de wensite
www.uitinvlaamsbrabant.be/eenherfstvolsehnsucht.
Inwoners van de deelnemende gemeenten genieten van het
reductietarief bij bezoek aan de expo, voor educatieve rondleidingen valt de inkomprijs van € 1 per kind weg.
Waar?		
Kasteel van Gaasbeek
Wanneer?
7 september tot en met 11 november 2012
Info?
 02 531 01 45
		
F 02 531 01 43
		
@ kasteelvangaasbeek@vlaanderen.be
		 www.kasteelvangaasbeek.be

in Galmaarden
Meer info

OKTOBER
dinsdag

2-16-23

Hobbyclub ‘breien’

Parochielokaal Vollezele

KVLV Vollezele - vollezele.kvlv@gmail.com

donderdag

4-11-18-25

Cursus Beter Bewegen

Parochielokaal Vollezele

KVLV Vollezele - vollezele.kvlv@gmail.com

donderdag

4-11-18-25

Mindfulness: intensieve training

GC Baljuwhuis

Arch’educ - 02 454 54 01

zaterdag

6

30 jaar Chiro Albatros Tollembeek Chirolokalen Tollembeek

Chiro Albatros Tollembeek - http://chiroalbatros.be

maandag

8 - 22

Creales

Parochielokaal Galmaarden

KVLV Galmaarden - 054 58 80 18

dinsdag

9

Kookles

Parochielokaal Vollezele

KVLV Vollezele - vollezele.kvlv@gmail.com

dinsdag

9

Wim Distelmans: een waardig
levenseinde

GC Baljuwhuis

HVV - 02 383 10 50

vrijdag

12

De stille kracht van thee

Willem Tell

KVLV Gewest Herne - vollezele.kvlv@gmail.com

zaterdag

13

Opendeurdag met roofvogels

Tollembeek

Pajotse roofvogelvrienden

zondag

14

Kennismaking met KVLV Vollezele Parochiezaal Vollezele

KVLV Vollezele - vollezele.kvlv@gmail.com

za-zon-ma

19-20-21

Halloweenkermis Vollezele

Oudstrijdersplein

Kermiscomité Vollezele - www.vollezele.be/kermis

za-zon

20-21

KVLV etentje

Feestzaal Breughel

KVLV Galmaarden - 054 58 80 18

zondag

21

Dag van het Brabants Trekpaard

Oudstrijdersplein

Kermiscomité Vollezele
www.dagvanhetbrabantstrekpaard.be

zondag

21

Eetfestijn W.C. Jonge Rakkers
Vollezele

Zaal Willem Tell

W.C. Jonge Rakkers Vollezele
jongerakkersvollezele@msn.co

vrij-zat

26-27

23ste Grote Bakschieting

Café Pallieter

Voetbal- & Kaatsclub Pallieter - 054 58 08 54

za-zon

27-28

Uitstap naar Metz en Verdun

Centrum Galmaarden

Davidsfonds - 054 58 00 23
molderezlieve@hotmail.com

dinsdag

30

Bloemschikken ‘Allerheiligen’

Parochiezaal Vollezele

KVLV Vollezele - vollezele.kvlv@gmail.com

donderdag

15-22-29

Mindfulness: intensieve training

GC Baljuwhuis

Arch’educ - 02 454 54 01

dinsdag

20

Hobbyclub ‘breien’

Parochiezaal Vollezele

KVLV Vollezele - vollezele.kvlv@gmail.com

donderdag

22-29

Cursus Beter Bewegen

Parochiezaal Vollezele

KVLV Vollezele - vollezele.kvlv@gmail.com

donderdag

22

Cursus gezondheid ‘Op goeie voet’ Parochiezaal Vollezele

KVLV Vollezele - vollezele.kvlv@gmail.com

zondag

2

Brillanttochten =
Decembertochten

De Carrousel - Vollezele

Wandelclub Parel van het Pajottenland
054 56 73 74

dinsdag

4

Hobbyclub ‘breien’

Parochiezaal Vollezele

KVLV Vollezele - vollezele.kvlv@gmail.com

dinsdag

4

Kookles

Parochiezaal Vollezele

KVLV Vollezele - vollezele.kvlv@gmail.com

do-vr

6-13

Cursus Beter Bewegen (turnen)

Parochiezaal Vollezele

KVLV Vollezele

zaterdag

8

Kerstmarkt

centrum Tollembeek

Feestvereniging Flietermolen Tollembeek
0476 94 38 58

dinsdag

11

Kookles KVLV

Parochielokaal Galmaarden

KVLV Galmaarden - 054 58 80 18

donderdag

13

Cursus Beter Bewegen

Parochiezaal Vollezele

KVLV Vollezele

dinsdag

18

Bloemschikken ‘Kerstmis’

Parochiezaal Vollezele

KVLV Vollezele

woensdag

19

Bloemschikken KVLV

Parochielokaal Galmaarden

KVLV Galmaarden - 054 58 80 18

NOVEMBER

DECEMBER

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 eind december verschijnen.
Gelieve vóór 1 december 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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