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Jubilarissen 2016 (periode oktober tot december)
Gouden bruiloft (50 jaar gehuwd)
			
		
François Pholien en Jeannine Bellemans			
		
Theofiel Danau en Anita Fostier				
		
Christiaan Adriaenssens en Yvette Tresinie		
		
André Vandenberghe en Eliane Devos			
		
Hendrik Dero en Godelieve Hellinckx			

1 oktober 1966
28 oktober 1966
26 november 1966
9 december 1966
27 december 1966

Diamanten bruiloft (60 jaar gehuwd)
			
		

Marcel Boschmans en Mariette Sergeant			
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6 oktober 1956

Namens het gemeentebestuur hartelijk proficiat!

Voorwoord
Tijdens mijn 11 novembertoespraak legde ik dit jaar de nadruk op vriendschap
en verdraagzaamheid.
Het is ondertussen Kerstmis en nieuwjaar. Het is de periode van het jaar van
goede voornemens, van geborgenheid, van vrede en geluk. We verzamelen met
het gezin rond de feesttafel bij de kerstboom en wensen elkaar geluk en gezondheid. We wensen elkaar dingen die je niet kan kopen. We wensen elkaar echte
levenswaarden toe.
Ik ben er van overtuigd dat een waardevolle samenleving een samenleving is
waar er respect is voor het anders zijn van de mensen om je heen. Respect is
één van die waarden die we vanuit het gemeentebestuur sterk benadrukken in
het contact met de burger.
Ook ons gemeente- en OCMW-personeel is daarvan doordrongen. Bij een bezoek
aan het gemeentehuis of het sociaal huis wordt u op een vriendelijke manier
onthaald en op de kortst mogelijke tijd bediend. Het is één van die voordelen
waarmee een kleine landelijke gemeente zich kan onderscheiden.
Ook tijdens de wintermaanden staan onze mensen op de weg klaar om u te
dienen. Denken we maar aan de arbeiders die de wegen veilig houden bij winterweer of aan de hulpdiensten zoals brandweer, ambulanciers of politie die tijdens
de feestdagen altijd extra uren draaien. Zij verdienen ons respect.
Wees bij het feestvieren steeds voorzichtig. Duid een BOB aan. Rijd niet roekeloos. Vermijd het afsteken van vuurwerk. Draag zorg voor jezelf en de mensen
rondom jou.
Lieve inwoners
Ik wens u, uw familie en vrienden een gelukkig, gezond, vredevol en respectvol
2017 toe.
Uw burgemeester
Pierre Deneyer

Het College van Burgemeester en Schepenen
Pierre DENEYER,
Burgemeester
Patrick DECAT,
Eerste Schepen
Armand BIESEMANS,
Schepen

0477 59 50 24
pierre.deneyer@galmaarden.be
0471 85 08 98
patrick.decat@galmaarden.be
0475 66 66 11
armand.biesemans@galmaarden.be

Ludo PERSOONS,
Schepen

0478 59 02 65
ludo.persoons@galmaarden.be

Claudine CARELS,
Schepen

0479 73 21 04
claudine.carels@galmaarden.be

Marc DETEYE,
Schepen
Kristof ANDRIES,
Gemeentesecretaris

0475 62 11 18
marc.deteye@ocmwgalmaarden.be

Zitdagen
van de
burgemeester
op afspraak, enkel tijdens de
openingsuren van het gemeentehuis.

0477 80 76 01
kristof.andries@galmaarden.be
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Mededelingen
Nieuwe verkeersregels voor de Noremansberg: de bestuurders komende van de Noremansberg moeten ter hoogte van
het kruispunt met de Bruinsbroekstraat en ter hoogte van
het kruispunt met de Heirbaan stoppen en voorrang verlenen.
De deontologische code voor het gemeente- en OCMW-personeel werd goedgekeurd alsook de beheersovereenkomst
tussen het gemeentebestuur en het OCMW-bestuur.
Het gemeentebestuur gaat een compacte borstelveegmachine met multifunctionele drager voor de technische buitendienst aankopen.
Het arbeidsreglement voor de personen die onder gezag
arbeid verrichten in de gemeentelijke basisscholen van Galmaarden treedt in werking.
Het ontwerp van huishoudelijk reglement voor de scholengemeenschap 'werking van het beheerscomité' werd goedgekeurd.

Vanaf 9 januari 2017 zal belbus 732-Pajottenland niet meer uitrijden. Deze belbus kwam onvoldoende tegemoet aan de
vervoersnoden van de inwoners. De middelen hiervan zal De Lijn herinvesteren in
een verbetering van het lokale busaanbod.
Dit gebeurde in nauw overleg met de betrokken gemeenten
Halle, Galmaarden, Bever, Herne, Gooik en Pepingen.
Wat verandert er vanaf 9 januari 2017?
;; Belbus 732 Pajottenland rijdt niet meer.
;; Meer bussen tussen Halle en Leerbeek: Lijn 153 (Anderlecht – Halle – Ninove) krijgt een hogere frequentie
tussen Halle en Leerbeek.
;; Bijkomende lijn in Herne: Lijn 161 (Leerbeek – Geraardsbergen) krijgt een aanpassing aan de reisweg zodat tussen Tollembeek en Vollezele vanaf nu ook Herne
centrum bediend wordt.
;; Extra marktbediening naar Edingen en Halle.
;; Extra bediening AZ Sint-Maria in Halle.
Raadpleeg de nieuwe dienstregeling op www.delijn.be.

Het project “Intergemeentelijke Natuur- en Landschapsploegen” wordt verlengd voor het jaar 2017.
Via intergemeentelijke samenwerking met Haviland treedt
Haviland als opdrachtencentrale op voor de aankoop van
papier voor de periode van 1 januari 2017 tot en met 31
december 2017.
De gemeenteraad neemt kennis van het ontwerp van gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Zonevreemde woningen’ en ‘Zonevreemde bedrijven’ te Geraardsbergen en
geeft hierover gunstig advies.
De gemeenteraad neemt akte van:
)) de budgetwijziging over het jaar 2016, opgemaakt door
de kerkfabriek Sint-Paulus Vollezele op 30 augustus
2016;
)) het coördinatie budget 2017 van het Centraal Kerkbestuur Galmaarden;
)) het budget 2017 van zowel de kerkfabriek Sint-Pieter,
de kerkfabriek Sint-Paulus als van de kerkfabriek SintMartinus.

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
Hulp nodig? Wil je beroep doen op een PWAwerknemer voor uw klein tuinonderhoud of om
kleine klusjes op te knappen, neem dan contact
op met de PWA-beambte.
PWA kantoor is gesloten van 16 december 2016 tot en
met 2 januari 2017.

Afsteken van vuurwerk
Afsteken van vuurwerk en het oplaten van wensballonnen (Thaise lampionnen) is in Galmaarden te allen tijde
verboden.
Er kan evenwel onder voorwaarden vooraf een vergunning worden aangevraagd.
Info:
 054 59 61 79
@ milieudienst@galmaarden.be
 www.galmaarden.be
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Mededelingen
Winterdienst: ijs- en seneeuwvrij houden van voetpaden
Tijdens de komende wintermaanden doet de technische
dienst van het gemeentebestuur zijn uiterste best om de
wegen dag en nacht goed berijdbaar te houden. Daartoe
werd een winterdienstreglement goedgekeurd door het
college van burgemeester en schepenen waarbij gewerkt
wordt met 3 strooiploegen die elk verantwoordelijk zijn voor
een bepaalde zone van de gemeente.

Per zone werd reeds sinds 1999 een lusvormig hoofdtraject
bepaald dat prioritair wordt behandeld en waarbij wordt geprobeerd om dit traject in alle omstandigheden sneeuw- en
ijzelvrij te houden. Deze trajecten omvatten hoofdzakelijk
de hoofdwegen, de verbindingswegen, de wijken, de wegen
naar de stations en openbare gebouwen alsook de wegen
die worden bereden door het openbaar vervoer (De Lijn).
Op deze manier ontstaat voor het volledig grondgebied in
de gemeente een netwerk van wegen die het de burger in
de winter in de mate van het mogelijke moet toelaten om
zich op een veilige manier binnen een zo kort mogelijke tijd
van het ene naar het andere punt te begeven. Bovendien
werden deze hoofdtrajecten dusdanig bepaald dat vanuit
een willekeurig punt op een openbare weg de afstand tot
een dergelijk hoofdtraject beperkt blijft tot maximaal 100
meter. Dit traject moet met maximum één of twee ladingen
en binnen de kortst mogelijk tijd doorlopen kunnen worden
zodat de werkzaamheden voor de spits afgehandeld zijn.
Het zout werkt immers maar efficiënt indien er voldoende
overrijdend verkeer is. Op elk hoofdtraject wordt uiteraard
ook gekeken naar de hellingsgraad van de aansluitende wegen zodat het mogelijk is dat een deel mee wordt bestrooid
in het hoofdtraject.
Hieronder vindt u de wegen die behoren tot genoemde hoofdtrajecten:
Zone Vollezele
Repingestraat tussen kruispunt Okkernoot en kruispunt Bakkerstraat, Bakkerstraat, Oudstrijdersplein, Molenstraat/+
helling Rensbergstraat, helling Heystraat (tot beneden aan
bos), Steenstraat (tot kruispunt Hulstraat) + J. Ballingwijk,
Hulstraat, Beukenlaan, Steenstraat, Coppenslaan, Repingestraat (tussen kruispunt Bakkerstraat en grens Nieuwenhove), Congobergstraat, Oulstbergstraat,

Huismanstraat, St-Leonardusstraat, Modrielaan, Zeuningenstraat + pijpekop aan vroeger postkantoor, Flieterkouter.
Zone Tollembeek
Schoolstraat, Hernestraat tot grens Herne, met inbegrip
van parking/oefenterrein voorpost brandweer, Groenstraat
(deel), Processiestraat, Hollestraat (eerst richting Herne
dan richting Galmaarden), Brusselstraat, Hollebeekstraat,
Cardoenlaan, Avondvrede, Tasseniersstraat, Nieuwstraat,
Stationsstraat + parkings station Galmaarden, Winterkeer
(in weekend ook aan kapel), Kramerijkstraat, Poefketse,
Pausleenstraat, Groenstraat, Begijnhofstraat (volledig),
Parking Tollembeek.
Zone Galmaarden
Statiestraat + parking station-Tollembeek, Muylebeekstraat,
Zwaanstraat, Rodestraat, De Roen, Werfstraat, Vianebaan,
Stationsstraat tussen kruispunt Nieuwstraat/Stationsstraat
en Bergstraat/Stationsstraat, Watermolenstraat + Molenwijk, Bergstraat + helling Bolwerkstraat tot parking Delhaize, Marktplein parking aan kerk/parking monument/parking
gemeentehuis, Kammeersweg, Hoogstraat, Dorekensstraat,
Heirbaan, Bruinsbroekstraat (helling Veldstraat), Waterschaapstraat, Wilderstraat, Kapelledreef, Bolwerkstraat.
Pas wanneer de hoofdtrajecten vlot bereikbaar zijn en de
zoutvoorraden het toelaten, worden in geval van een matige
tot zware wintertoestand, ook alle andere wegen stelselmatig behandeld. Van de burger wordt ook enige vorm van
medewerking verwacht. De burger wordt verplicht de stoep
voor zijn eigen woning sneeuw- en ijsvrij te houden.
Het college van burgemeester en schepenen besliste om
bepaalde voetpaden door de gemeentediensten te laten
vrijmaken en dit omwille van het algemeen maatschappelijk
belang. Het gaat hier over:
)) schoolomgeving GBS Galmaarden en verbinding Marktplein, schoolomgeving Sint-Catharinacollege, schoolomgeving GBS Tollembeek, schoolomgeving GBS Herhout,
schoolomgeving GBS Vollezele en verbinding Oudstrijdersplein
)) Marktplein en site gemeentehuis
)) Nieuwstraat en Stationsstraat (richting station)
)) Plaats en Plaatsstraat (tussen Plaats en Statiestraat)
)) Statiestraat (richting station)
)) Oudstrijdersplein
Voor wat betreft de afvalinzameling bij winterweer (diensten van Ilva) wordt verwezen naar de “maand december”
opgenomen in de afvalkalenders april 2016 – maart 2017.
Aan het loket grondgebiedzaken kan u als bewoner tegen
10 euro een zak strooizout van 25 kg aankopen.

G e me e n t e G a lma a rd e n
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Mededelingen
Lokale politie Pajottenland
Contactgegevens – openingsuren

Inbraakpreventie
begint bij jezelf

De politiezone Pajottenland is opgedeeld in twee sectoren.
Als inwoner van Galmaarden behoor je tot de wijksector
Galmaarden - Herne - Bever.

Door middel van sociale controle kunnen heel wat inbraken
worden voorkomen of kunnen daders sneller worden gevat.

Wijksector Galmaarden - Herne - Bever
Het onthaal in de wijkpost Galmaarden (Kammeersweg 8)
is geopend op maandag van 17u. tot 20u., op dinsdag van
9u. tot 12u. en op donderdag van 9u. tot 12u. U kunt de
politiepost bereiken:
 054 31 35 90 (tussen 8u. en 21.30u.)
 054 31 35 99
@ wijkpost.galmaarden@politiepajottenland.be.

Wanneer je verdachte handelingen opmerkt in je buurt,
neem je best onmiddellijk contact op met de politiediensten van de wijkpost of 101 of 112 (GSM). Uiteraard is het
niet altijd eenvoudig om zelf te beoordelen wat nu eigenlijk
verdacht is en wat niet. De politiediensten zullen de gedragingen waarvan melding wordt gemaakt steeds nagaan.
Ze zullen trachten een eventueel misdrijf te stoppen of te
voorkomen. Je gaat er dan ook best van uit dat het beter
is om één keer te veel te bellen, dan één keer te weinig!

De wijkinspecteurs zijn het aanspreekpunt.
U kunt hen eenvoudig bereiken:
inspecteur Bert Langhendries:		
0471 87 24 26
inspecteur Yves Baeyens:		
0471 87 24 27
inspecteur Godelieve Ricourt: 		
0471 87 24 28

Kleine tips kunnen het grote verschil maken.
LL Probeer als je een verdacht voertuig ziet de nummerplaat, het merk, de kleur en eventuele andere bijzonderheden te noteren.
LL Zie je een verdacht persoon dan is zijn persoonsbeschrijving (geslacht, grootte, leeftijd, kledij, opvallende
kenmerken,…) van belang.

Pajotten bouwen verder aan dynamische regio

Buiten de vermelde openingsuren (wijkpost Galmaarden)
kunt u ook terecht in de wijkposten Bever of Herne.
Tijdens het weekend en op feestdagen kunt u bovendien terecht in de wijkpost Gooik (Bruneaustraat 101):
)) maandag van 9 tot 12 uur
)) woensdag en vrijdag van 15 tot 20 uur
)) zaterdag, zon- en feestdagen van 10 tot 17 uur
Op dinsdag en donderdag is het kantoor gesloten.
 054 31 35 50
 054 31 35 69
@ wijkpost.gooik@politiepajottenland.be
Heeft u dringende politiehulp nodig, aarzel
dan niet om het noodnummer 101 of 112 (GSM) te bellen!
Een overzicht van de snelheidscontroles wordt voortaan gepubliceerd op de website van PZ Pajottenland:
www.lokalepolitie.be/5405/resultaten-snelheidscontroles.html
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Aan de projecten ‘Inclusief Pajottenland’, ‘Duurzame energiekansen voor het Pajottenland’ en ‘Bruegelbrood, molens
en landschap’ wordt vanuit de plattelandswerking van Pajottenland+ samen 580.000 euro toegekend om de regio te
versterken. De uitvoering gebeurt in de gemeenten Bever,
Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik, Pepingen en Roosdaal.
Het project ‘Bruegelbrood, molens en landschap’ is een samenwerking tussen het Regionaal Landschap, de Erfgoedcel en de Heetveldemolen. In de Heetveldemolen worden
een aantal werken uitgevoerd om bezoekers te ontvangen.
De andere partners zullen inspelen op een aantal streekaspecten zoals molens, bakovens, landschap en de Mark.
Het is de bedoeling om de acties zoveel mogelijk over de
zeven gemeenten uit te rollen.

In de kijker

Er viel weer heel wat te beleven...

Kaffee Matinee
The Shadoogies

Grote voorleesnamiddag
in de bibliotheek

Turnen voor 50-plussers
Interesse? Er zijn nog plaatsen vrij.

G e me e n t e G a lma a rd e n
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Sociaal Huis
Een veilige thuis voor senioren
Een eigen plek, waar je je veilig en geborgen voelt, is de wens van iedereen. Zeker als je wat ouder wordt, is een veilige
woning niet vanzelfsprekend. Meestal is je woning al wat ouder, je woont misschien alleen of bent minder goed te been.
Je kan zelf heel wat doen om je thuisomgeving veiliger te maken. Voor volgende zaken kan je terecht in het Sociaal
Huis :

Personenalarmsystemen
Een ongeval of een medisch probleem kan iedereen overkomen. Voor wie alleen thuis woont kan het lang duren vooraleer
er hulp komt. Met een personenalarmtoestel kan je in noodgevallen altijd iemand verwittigen.
Het toestel wordt rechtstreeks aangesloten op je vast telefoontoestel. Met behulp van een zendertje rond de hals of om
de pols sla je alarm bij de noodcentrale. Deze is dag en nacht bemand en verwittigt dan onmiddellijk een familielid, buur
of kennis.
OCMW Galmaarden stelt deze toestellen ter beschikking. Je betaalt een abonnementsgeld en een éénmalige waarborg voor
het toestel.
Contact:
OCMW Galmaarden– thuisdiensten -  054 89 04 80

Rook- en CO-melder
Bij een gemiddelde woningbrand heb je na het ontstaan van de brand maximaal drie minuten de tijd om te vluchten. Elke
seconde telt. Het is dus belangrijk dat je de brand zo snel mogelijk ontdekt. Een rookmelder zorgt hiervoor.
CO is een giftig gas, dat ontstaat door verbranding. Je ziet het niet en ruikt het niet.
CO kan komen uit toestellen die niet goed werken, zoals de kachel, de ketel van de centrale verwarming, de boiler voor
warm water, de schouw, of als er onvoldoende verluchting is in de kamer. Naast zorgen voor een goede verluchting en
regelmatig nazicht van je toestellen, kan je een CO-melder laten plaatsen die je op tijd waarschuwt voor CO-vergiftiging.
65-plussers van de gemeente Galmaarden kunnen rook- en CO-melders tegen kostprijs aankopen bij het OCMW en gratis
in hun woning laten plaatsen door onze klusjesdienst.
Contact:
OCMW Galmaarden – thuisdiensten -  054 89 04 80

Aanpassingen aan de woning
Kleine of wat grotere aanpassingen in je woning kunnen er voor zorgen dat je langer in je vertrouwde omgeving kan blijven
wonen: de slaapkamer beneden installeren, rolluiken automatiseren, een traplift installeren, het bad vervangen door een
inloopdouche...
De woonwinkel geeft hierover persoonlijk, vrijblijvend en gratis advies.
Indien gewenst, komt de woonwinkel ter plaatse. Ze zoeken voor jou uit voor welke premies en subsidies je in aanmerking
komt en helpen je bij het invullen van de aanvraag
Contact:
Woonwinkel Pajottenland -  02 460 65 17
De woonwinkel heeft een permanentiemoment in het Sociaal Huis, Marktplein 19 te Galmaarden, elke donderdag van 13 u
tot 15 u. Je hoeft vooraf geen afspraak te maken.
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Sociaal Huis
Als je eigen woning geen oplossing meer biedt...
Serviceflats Akkerwinde
Vind je je eigen woning te groot? Is het onderhoud een te zware
last? Voel je je thuis eenzaam? Ben je nog voldoende zelfredzaam?
Dan is een serviceflat misschien iets voor jou.
Het serviceflatgebouw is gelegen in de Steenstraat te Vollezele en
bestaat uit twaalf aangepaste flats voor senioren. Je kan er als alleenstaande of echtpaar wonen. Elke flat is uitgerust met een inkomhal, een leefkamer met ingerichte kookhoek, een slaapkamer en
een badkamer voorzien van een douche, lavabo en toilet.

Het gebouw is omringd door een mooie tuin. Een
noodoproepsysteem in de flat verzekert je 24u
op 24u van hulp in noodsituaties. Er is een gemeenschappelijke polyvalente ruimte. Kom gerust een kijkje nemen!
Contact:
OCMW Galmaarden - Chantal Casier
 054 89 04 73

Zitdag van de dienst begeleid wonen Pajottenland in het Sociaal Huis
De dienst Begeleid Wonen Pajottenland begeleidt personen met een beperking of (vermoeden van) handicap bij het zelfstandig wonen.
Een begeleider van de dienst komt aan huis langs. Er kan op verschillende vlakken ondersteuning geboden worden. Ze
helpen je verder met je administratie, zoeken naar een leuke vrije tijdsbesteding, ondersteunen je in het contact met verschillende diensten, geven je raad bij de opvoeding van de kinderen, gaan met jou op zoek naar een geschikte woning of
werk, vragen premies aan waarop je recht hebt…
Waarbij je ondersteuning wenst, bepaal jij zelf.
De begeleiding is gratis.
Ben je geïnteresseerd ? Je kan de dienst bereiken:
)) in het Sociaal Huis, Marktplein 19 te Galmaarden: elke derde maandag van de maand van 9u tot 12u
)) in de Wijngaardstraat 53 bus 2 te 1755 Gooik
 054 24 36 60
 @ gooik@bewopajot.be

G e me e n t e G a lma a rd e n
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Onderwijs
Gemeentelijke Basisscholen Galmaarden
Kleinkind / grootouder … een bijzondere relatie.
De geboorte van een kleinkind is een belangrijke gebeurtenis in het leven, want door de komst van een kleinkind
krijg je er een nieuwe rol bij, namelijk die van “grootouder“. En dat betekent doorgaans een grote verandering
in het leven.

Centrumschool “De Knipoog“ nodigde hun grootouders uit in de splinternieuwe polyvalente zaal.
Ze vergasten de grootouders op een schitterende show

Grootouder zijn is voor iedereen anders. Het hangt sterk
af van de situatie waarin je je als grootouder bevindt.
Het wordt bepaald door je eigen leeftijd, de leeftijd van
je kleinkinderen, de afstand, je gezondheid, je professionele bezigheid enz…
Kleinkinderen spelen een belangrijke rol in het leven van
grootouders en ook omgekeerd. Oma en opa zijn vaak
een unieke vertrouwenspersoon voor hun kleinkind en ze
nemen vaak een deel van de dagelijkse kinderopvang op
zich of zorgen voor opvang tijdens het weekend.
Ze nemen hun kleinkind mee op uitstap, betrekken hen
bij karweitjes enz… Een relatie die vele gezichten kent en
dan ook heel bijzonder is!
Om dit unieke gebeuren te vieren, zetten onze 4 scholen
elk jaar onze grootouders eens extra in de bloemen!
Ook dit jaar, zorgde elke school, voor een uniek spektakel. Onze grootouders waren bijzonder tevreden en genoten met volle teugen van hun dag!
GBS “Herhout“ namen hun grootouders mee op reis
naar Afrika.
Ze bewonderden de vele werkjes van hun
kleinkind en maakten kennis met specifieke voorwerpen uit Afrika. Elke kleuter
werd gekleed in typische Afrikaanse klederdracht.
Het feest werd opgeluisterd door Afrikaanse muzikanten.

met als sterren, de kleuters en hun juffen.
“ Studio De Knipoog loves you “ !
GBS “Hoogstraat“ ging op stap naar “De Kinderboerderij“. De kleuters brachten vooraf een bezoek aan de
kinderboerderij “Diggie“.
Varkens , konijnen , kippen… zelfs boer en boerin werden
tijdens het feest moeiteloos geïmiteerd.
GBS “De Notelaar“ deed een grote schoonmaak op zol-

der. Tijdens hun opkuis kwamen ze allerhande dingen
tegen.

Te noteren:
; ; Vrijdag 27 januari 2017: eetfestijn
GBS Herhout, zaal Willem Tell.
; ; Vrijdag 3 en zaterdag 4 februari
2017: kaas– en fijnkostbuffet GBS De
Notelaar, zaal Willem Tell.
De directies,
		GBS Vollezele		

GBS Tollembeek		

GBS Galmaarden		

GBS Herhout

		

Gerry Depelseneer		

Christine De Taeye		

Patrick Hugo		

Peggy De Cooman

		

054 56 61 31		

054 89 04 56		

054 89 04 51		

054 58 88 43

(tijdens de schooluren)
De voorzitters van de ouderraden,
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Lies Loeckx		

Nils Berghs		

Sofie Vanschelvergem

Onderwijs
Vrije Basisschool Sint-Catharinacollege Galmaarden
Project 'My Machine'

Hier een aantal reacties van onze leerlingen:
Marco, 3c: "Eerst moesten we

Maandag 17 oktober kregen het 5e en 6e leerjaar een groep
studenten van HOWest op bezoek. Nils Welkenhuysen kwam
samen met enkele medestudenten het project 'MY MACHINE' opstarten. In dit project gebruiken de kinderen hun fantasie, creativiteit en kennis van techniek om een droommachine te bedenken en uit te tekenen. Het klikte heel goed
tussen de klasgroep en Nils en zijn collega's. De studenten
van HOWest (Hogeschool uit Kortrijk) die de afdeling Industriële Vormgeving volgen, nemen dus het voortouw.

naar de turnzaal en dan konden we kiezen uit de verschillende projecten. Zelf koos ik
voor muziek. Op het einde
zongen we samen het liedje
van vrolijke vrienden met
onze zelfgemaakte refreintjes
van pauw, wasbeer, poes en
bever. Het was mijn beste namiddag ooit!"

In december brachten we een bezoek aan de hogeschool,
om er de plannen en eventueel al een mogelijk prototype te
bezichtigen. Eens de plannen klaar zijn, is het de beurt aan
de derde partij in dit project: de leerlingen van het Technisch Instituut Sint-Jozef uit Geraardsbergen. Zij gaan dan
de machine maken.
Eind dit schooljaar krijgen we de machine dan in ons bezit,
en die zal dan altijd op onze school blijven.
Het is de bedoeling om via dit project het technisch denken bij de kinderen te bevorderen. Dat vraagt onder andere
het toepassen van tal van leerstofonderdelen van wiskunde,
maar natuurlijk ook inventief zijn en inzichten verwerven.
Een heel veelzijdig project dus! U kunt dit project op de voet
volgen op www.mymachinescc.wordpress.com

Gabriel, 3c: "Het was een top-

namiddag en we konden echt
super veel doen, zoals poppentheater bij juf Geertrui en
juf Delphine. Het was echt top
bij juf Katleen: we zongen en we dansten op de liedjes van
poes en bever."
Jilke, 3c: "Iedereen vond het erg leuk. Je kon totempalen

schilderen, een poppenkast verzinnen, dansen, muziek maken en samen turnen. En je kon dit zelfs samen met de
kleuters doen."
Imke, 3c: "Ik vond het een heel leuke namiddag, want we

hebben veel samen gewerkt."

Klasoverschrijdend project: de axenroos
Op donderdagnamiddag 17 november ging het er even anders aan toe. In het kader van ons project rond vriendschap en samenwerking werkte elke leerkracht een andere
muzische activiteit uit en konden de kinderen zelf kiezen
uit dit aanbod. Zo kwam groot bij klein terecht. Het was de
bedoeling dat er samen gewerkt werd en dat de oudsten
de jongsten hielpen waar kon. Het werd echt een gezellige
namiddag en zeker voor herhaling vatbaar.

Vergeet deze data niet te noteren!
;; 14-15 januari: winterbarbecue in zaal Willem Tell (iedereen welkom!)
;; 7 februari: grootouderfeest
;; 19 februari: openklasdag (het moment om kennis te
maken met onze school!)
De directie, het schoolteam en oudercomité,
 054 58 89 39 (afdeling Galmaarden)
 0476 27 93 28 (GSM directie)
 http://galmaarden.sintcatharinacollege.be/wordpress/
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Sport
Monitoren zomersportweken ge- Sportprijsuitreiking en
zocht!
Kampioenenviering
Voor de begeleiding van de sportkampen tijdens de zomervakantie wenst de sportdienst te beschikken over een dynamisch team van gemotiveerde en bekwame monitoren. De
sportweken gaan door van 3 tot en met 7 juli 2017 en van
21 augustus tot en met 25 augustus 2017.

Deze viering gaat door op vrijdag 3 maart 2017. Vanaf 20u
kan je in de Baljuwzaal van het GC Baljuwhuis genieten van
een avondvullend sportprogramma in een organisatie van
de lokale sportraad in samenwerking met het gemeentebestuur.

Ben je minstens 16 jaar EN ben je student lichamelijke opvoeding OF heb je een sportpedagogisch diploma/getuigschrift (OF kan je ervaring als begeleider in de sportsector
voorleggen) dan kan je je kandidaat stellen als monitor voor
deze sportweken. De vergoedingen zijn volgens ervaring en/
of diploma. Vraag een kandidaat-formulier op bij de sportdienst (054 51 61 63 of sport@galmaarden.be)

Naar jaarlijkse gewoonte worden buiten de 'kampioenen'
ook de winnaar van ‘Sportlaureaat 2016’, ‘Trofee voor
sportverdienste 2016’ en ‘Sportlaureaat bij de jeugd
2016’ gehuldigd.
De laureaten worden door de sportraad verkozen.

Mountainbike

Oproep Kampioenen
Sporters of verenigingen die in 2016 een kampioentitel
mochten behalen, kunnen zich kenbaar maken op de sportdienst vóór 31 januari 2017 (sport@galmaarden.be of
brief). Wij zullen ze met plezier uitnodigen op onze sportviering om hen op gepaste wijze in de bloementjes te zetten.

We zijn er al een tijdje mee bezig
maar uiteindelijk is het zo ver. Het
nieuwe permanente bewegwijzerde
MTB-parcours GALMAARDEN is een
feit.
Bij de uitstippeling van het parcours
hebben we geopteerd voor een rode
basislus die door de liefhebbers van
de lange afstand, kan uitgebreid
worden met een blauwe en een
groene lus.
Er wordt gefietst door Galmaarden, Vollezele en Tollembeek.
Vanuit elke deelgemeente kan er probleemloos gestart worden, parkeren is nergens een probleem.
Van waaruit je ook vertrekt, de mountainbikeroute laat je
binnen de kortste keren kennis maken met de glooiende
landschappen met zijn holle wegen, prachtige vergezichten,
pittoreske hoeven en schitterende natuur, zo eigen aan de
streek. Spring op je fiets en laat je verrassen!

Voor de muzikale noot wordt gezorgd door ‘BRAM en LENNERT”, ambiance verzekert!.

Start to… Walk
Net als vorige jaren organiseert de gemeente samen met
een plaatselijke vereniging een START TO…-reeks.
Dit jaar zetten we onze wandelclub ‘Parel van het Pajottenland’ in de kijker en organiseren we samen een START
to WALK.
De concrete organisatie moet
nog uitgewerkt worden, maar
zeker is dat iedereen uitgenodigd zal worden om met de
wandelsport in zijn puurste
vorm kennis te maken.

Startplaatsen:
)) sportcentrum Galmaarden – Stationsstraat 47
)) sportcentrum Tollembeek – Hernestraat 8
)) Oudstrijdersplein Vollezele

Turnen voor 50-plussers

Vermoedelijke zal de cursus rond de periode van Pasen starten. Meer in de volgende Samen. Geïnteresseerden kunnen
zich alvast kenbaar maken op de sportdienst!

Elke maandag van 9.30u tot 10.30u komen een 20-tal senioren in het GC Baljuwhuis werken aan hun uithouding, kracht
en lenigheid. Ben je ook geïnteresseerd, kom gerust eens
kennis maken!

 054 51 61 63
@ sport@galmaarden.be

12

Gem eente Galmaarden

Sport
Zomersportstages
Dit sportkamp wordt georganiseerd door de sportdienst en
de sportraad.
Wanneer?
Week 1 van maandag 3 tot en met vrijdag 7 juli 2017.
Week 2 van maandag 21 tot en met vrijdag 25 augustus
telkens van 9u. tot 16u. De opvang is voorzien tussen 8u
en 17u.
Waar?
Week 1: gemeentelijk sportplein Tollembeek
Week 2: gemeentelijk sportplein Galmaarden
Wat?
Omnisport
Voor wie?
Jongeren van 6 tot 12 jaar (geboren tussen 1/1/2005 en
1/1/2005)
Prijs? Wordt later meegedeeld.

Driedaags kleutersportkamp
Tijdens de paasvakantie
THEMA: sporten en spelen
Dag 1 maken we een reis rond de wereld. We moeten klimmen, klauteren, rollen, springen en nog veel meer.
Dag 2 gaat alles met wieltjes, voeren we circusacts uit,
wordt er gedanst.
Dag 3 vliegen de ballen in het rond. Grote, kleine, zachte
en lichte ballen worden gedragen, geslagen, getrapt en gegooid. Als dat maar goed komt!
Wanneer?
Dinsdag 11 tot en met donderdag 13 april
Waar?		
GC Baljuwhuis
Voor wie?
3- tot 6-jarigen (geboren 2011 tot en met
maart 2014)
Prijs?		
wordt later meegedeeld
Inschrijvingen? Verplicht! Kan pas vanaf 1 februari 2017.
		@: sport@galmaarden.be
		
: 054 51 61 63

info en inschrijven?
 054 51 61 63
@ sport@galmaarden.be

Het Hemelvaartweekend is al enkele jaren '1000 km weekend'. Dan wordt er namelijk gefietst ten voordele van de
strijd tegen kanker.
Samen met duizenden zielsgenoten trapt De Kromme Gedong 4 dagen lang tegen kanker! Om te mogen deelnemen
dienen de teams wel 5000 euro in te zamelen. Dit geld gaat
integraal naar het wetenschappelijk kankeronderzoek en
komt dus veel mensen ten goede.
De Kromme Gedong zal in 2017 voor de zesde keer deelnemen aan dit evenement. Zij willen met 3 teams aan de start
komen en moeten hiervoor dus 15 000 euro inzamelen. Om
dit doel te bereiken, organiseren zij een benefietconcert met
The Crowd in het GC Baljuwhuis op zaterdag 25 maart 2017.
Jullie zijn van harte welkom!
Dit jaar kunnen jullie ook de fietsers van de 1000 km komen
aanmoedigen. De stad Ninove is namelijk een middagstad
van de 1000 km van Kom op tegen Kanker. Als jullie dus willen deel uitmaken van de langste erehaag, kunnen jullie de
fietsers van de 1000 km een warm onthaal geven op zondag
28 mei 2017. Meer info op www.1000km.be

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

Buitenspeeldag

Gaan jullie met ons mee naar de wondere fantasy wereld van UNIDAMU? Alle
muziek uit de gewone wereld verdwijnt
naar Unidamu, een wonderlijke plek waar
je moet geweest zijn om het te geloven.
De kleine Max komt terecht in die wereld en wil de muziek
opnieuw naar de gewone wereld krijgen. Maar of hij daarin
zal slagen?
Wanneer?
Donderdag 2 maart 2017
Waar?		
Kursaal Oostende
Voor wie?
6 tot 12 jarigen (geboren 2011 tot en met
		2005)
Prijs?		
Zal later gecommuniceerd worden of
		
bel/stuur een mailtje naar de jeugddienst
Inschrijven? Verplicht! Plaatsen zijn beperkt.

Opleiding fuifcoach
De opleidingen fuifcoach worden aangeboden voor organisatoren van feesten, fuiven en evenementen, die door de
omvang van het evenement één of meerdere fuifcoaches
dienen in te zetten. Bij het volgen van de volledige opleiding
(gedeelte theorie + EHBO + brandpreventie) ontvangen de
deelnemers een attest dat van hen een volwaardige fuifcoach maakt. Deze opleiding gaat door in samenwerking
met de preventiedienst Pajottenland en de jeugdregio Pajottenland.
Wat en wanneer?

De eerste woensdag na de paasvakantie is een beetje een
feestdag en verlengd vakantiegevoel, want dan vindt opnieuw de buitenspeeldag plaats!
Zet die tv uit, klap die laptop dicht, leg je PSP aan de kant,
vergeet die WII en doe lekker met ons mee! Haal die knikkers uit de doos, breng je step mee want wij gaan ravotten!
De kinderen kunnen op woensdag 19 april met ons meespelen aan het sportcomplex te Galmaarden, waar er tal van
activiteiten zijn!
Wanneer?
Woensdag 19 april
Waar?		
Sportcomplex
		Galmaarden
Prijs?		
Gratis
Inschrijven? Gewenst, bij de jeugddienst
Voor wie?
6 tot en met 12 jarigen (geboren 2011 tot
		
en met 2005) en onder begeleiding van
		ouders/grootouders

EHBO in de Rode Kruislokalen in Lennik:
11 en 18 februari 2017 – 13u tot 16u
Opleiding AED in de Rode Kruislokalen in Lennik:
25 februari 2017
Brandbestrijding in het PIVO in Asse:
11 maart 2017 en 18 november 2017
Theoretische opleiding fuifcoach in Pepingen:
18 maart 2017 – 9u30 tot 12u30
Theoretische opleiding fuifcoach in Lennik:
25 november 2017 – 9u30 tot 12u30

Oproep kandidaturen voor de
jeugdraad

Inschrijven is verplicht!
Plaatsen zijn beperkt.
Alle opleidingen zijn gratis!

Interesse? Bel 054 51 61 60 of stuur een mailtje naar
jeugd@galmaarden.be vóór 28 februari 2017.

Info en inschrijvingen voor deze activiteiten:
@ jeugd@galmaarden.be
 054 51 61 60
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Naast het adviseren van voorstellen van het bestuur stelt
de jeugdraad ook eigen accenten voor aan het college van
burgemeester en schepenen. De raad organiseert onder
de vleugels van het gemeentebestuur eigen activiteiten en
helpt bij de organisatie van gemeentelijke acties, op touw
gezet door de jeugddienst.

Je moet enkel aan volgende voorwaarden voldoen:
 minstens 16 jaar oud;
 bijzonder gemotiveerd;
 geen lid van de gemeenteraad;
 geen politiek mandaat uitoefenen;
 woonachtig in de gemeente.

Jeugd
Kandidaat-monitoren gezocht voor de speelpleinwerking
Elk jaar is speelplein Kornelius Krokodil op zoek naar nieuwe, enthousiaste, dynamische mensen om de monitorenploeg te vervoegen en om de kinderen een leuke vakantie te
bezorgen die ze niet vlug zullen vergeten…
Ben je minstens 16, creatief en ben je graag met kinderen
bezig, dan is dit iets voor jou!
Wij bieden opvang tijdens bepaalde schoolvakanties. Denk
je dat deze job iets voor jou is, stuur het inlichtingenblad
naar marleen.segers@galmaarden.be. Je vindt dit inlichtingenblad terug op onze website www.galmaarden.be.
Je moet je kandidatuur onmiddellijk voor het hele

jaar stellen en indienen vóór 31 januari 2017.

Speelplein Kornelius Krokodil
Het speelplein is tijdens bepaalde schoolvakanties van 7u tot
18u voor kinderen van 3 tot 12 jaar toegankelijk.
Het 1ste kind betaalt 7 euro, het 2de kind 3,75 euro en het
3de kind op éénzelfde dag aanwezig is gratis.
Er moet voor elke vakantie op voorhand ingeschreven worden. Dit kan nu ook online. (http/www.galmaarden.be/
speelplein). De uiterste inschrijvingsdatum van elke speelpleinwerking zal op de website vermeld staan.
Info: @ marleen.segers@galmaarden.be
 054 51 61 60

Februari zonder alcohol
Ga met ons de uitdaging aan en drink in februari 2017 een
maand lang geen alcohol. Zo ervaar je wat een maand zonder met je doet.
Alle info op www.tourneeminerale.be

Galmaarden gaat van start met online ticketing- en reservatiesysteem TicketGang
Gezien het ruime aanbod aan gemeentelijke infrastructuur
en de talrijke gemeentelijke organisaties, heeft het gemeentebestuur Galmaarden beslist een overeenkomst af te
sluiten met het online ticketing- en reservatiesysteem
TicketGang, dat de administratieve handelingen veel efficiënter kan doen verlopen.
TicketGang beantwoordt met zijn verschillende geïntegreerde modules aan al de noden van de gemeente Galmaarden.
De gemeente heeft ingetekend op:
;; de evenementenmodule voor ticketing (verkoop van
tickets voor voorstellingen);
;; de jeugd- en vrijetijdsmodule voor de inschrijvingen
voor activiteiten (kampen, speelpleinen, superkindjesdag, pc-cursus, …);

;; de zaalreservatiemodule voor het online bekijken van
de beschikbaarheid en het reserveren van zalen.
Alle gegevens worden online en real time verwerkt.
Binnenkort worden de nodige voorbereidingen getroffen en
zullen de gemeentelijke medewerkers de nodige opleiding
krijgen. Uiteraard zal de gemeente ook een infoavond voor
verenigingen en gebruikers organiseren zodat in de loop
van 2017 iedereen met het nieuwe systeem aan de slag kan.

G e me e n t e G a lma a rd e n
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Cultuur
Pauwelviering 2017
De Pauwelviering op de Inventaris Vlaanderen voor Immaterieel Cultureel Erfgoed
Paal en Ploojk! Voor de 635ste keer …
Oproep aan alle handelaars en horeca-uitbaters van Galmaarden
Onze jaarlijkse Pauwelviering, naar aanleiding van het feest
van Paulus’ Bekering op 25 januari, zal plaats hebben op
zondag 29 januari 2017. We vieren het feest met een
Kleine Pauwelbende van 10 bendeleden, Pauwel is Bram
Willems en hij wordt daarbij gesteund door zakdrager Stijn
Sergeant, vaandeldrager Dimitri Rooselaers, koezen David
Borremans en apostels Bruno Stalpaert, Gregory Mathijs,
Karel De Cuyper, Yorick Dammekens, Daan Sirjacobs en
Wout Van de Velde. We willen dit prachtig christelijk-folkloristisch feest voor onze inwoners, bezoekers en toeristen,
ook dit jaar in de kijker zetten. Maar daarvoor hebben we,
zoals ieder jaar trouwens, uw medewerking nodig.
Het gemeentebestuur, de Sint-Paulusgilde, de Pauwelbende
en alle medewerkers vragen daarom aan alle handelaars en
horeca-uitbaters in Galmaarden, om ter gelegenheid van de
635ste verjaardag van dit feest op Pauweldag en de ongeveer drie weken die er aan voorafgaan (na het feest van
Driekoningen - 6 januari), het uitstalraam, de winkelruimte,
de horecazaak, of een plaats naar eigen keuze, speciaal te
versieren in het teken van de Pauwelviering. U kan hiervoor
gerust een Pauwelfiguur, Pauwelkledij, Pauwelbroodjes,
Pauwelattributen, Pauwelfoto’s… gebruiken.
De oproep van de vorige jaren haalde telkens succes. Prachtige publiciteit voor het feest en onze mooie gemeente! Nu
we op de Inventaris Vlaanderen voor Immaterieel
Cultureel Erfgoed staan, zeker! Ook particulieren die een
initiatief willen nemen om het Pauwelfeest luister bij te zetten, zijn hiertoe van harte uitgenodigd. Ook zij mogen met
genoegen een raam of hun voordeur versieren in het teken
van de Pauwelviering.
We hopen andermaal op veel medewerking, want we willen
samen met alle inwoners onze folklore, de band met ons
verleden, koesteren: ons Pauwelfeest, een uniek en authentiek volksfeest, één van de oudste christelijk-folkloristische
feesten van ons land. En we willen iedereen laten meegenieten, voor de 635ste keer…
We kijken hoopvol uit naar de toekomst.
Daarom: nu al bedankt aan iedereen en… afspraak op
zondag 29 januari 2017 in Sint-Paulus!
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Wa goeëmen da goe volk va Gallemoeërn geven?
PLOOJK!!!
Wad eet da goe volk va Gallemoeërn verdinjt?
PLOOJK!!!
Paal en ploojk zijn van ons!

Programma
Zaterdag 7 januari 2017
Bloemzakken worden met de 'sledde' naar de 'Heetveldemolen' gereden om het graan te malen.
Zaterdag 14 januari 2017
Pauwelbroodjes rollen en 's avonds de neeve zetten.
Zaterdag 21 januari 2017
'Ploojktochten' in Geraardsbergen.
Donderdag 26 januari 2017
Bedeltochten aan de stations Tollembeek en Galmaarden.
Vrijdag 27 januari 2016
Bedeltochten.
Zaterdag 28 januari 2017
Biddende rondgang aan de Pauwelkapel om 7.30u, Ploojktochten in Galmaarden en omgeving.
Zondag 29 januari 2017 - Pauwelviering
15u geplogenheden op de Pauwelhoeve en aan de Pauwelkapel.

Cultuur
Pauwelviering 2017
Grote knutselwedstrijd
In januari is het weer zover! Dan trekt de Pauwel met zijn
bende terug door de straten van Galmaarden.
Dit mag niet zomaar voorbij gaan! Daarom organiseert de
Gilde dit jaar een knutselwedstrijd!
Wie kan deelnemen?
Alle kinderen tot 12 jaar.
Hoe?
Maak een knutselwerk in verband met het Pauwelgebeuren. Vergeet hierbij zeker niet je naam, adres en leeftijd te
vermelden. Bezorg dit vóór 26 januari in Café Sint-Paulus
(Geraardsbergsestraat 85 te Galmaarden).

Wat kan je winnen?
1ste prijs: waardebon ter waarde van 50 euro
2de prijs: waardebon ter waarde van 30 euro
3de prijs: waardebon ter waarde van 20 euro
Prijsuitreiking!
Afspraak op 29 januari 2017 aan de kapel, vóór het rondstrooien van de Pauwelbroodjes (ongeveer 16 uur).
Alle deelnemers krijgen van ons ook een kleine attentie.
Dus neem schaar en papier in de hand en verras ons
met jullie knutseltalent!

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

17

Cultuur
Openingsuren

Voorleesmomenten 2017






Woensdag 18 januari:		
1ste en 2de kleuterklas
Woensdag 25 januari:		
3de kleuterklas en
				1ste leerjaar
Woensdag 15 februari:		
1ste en 2de kleuterklas
Woensdag 22 februari:		
3de kleuterklas en
				1ste leerjaar
Woensdag 22 maart		
1ste en 2de kleuterklas
Woensdag 29 maart		
3de kleuterklas en
				1ste leerjaar

dinsdag
woensdag
vrijdag
zaterdag

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

Leesgroep
Om de twee maanden komen lezers bijeen om een boek te
bespreken tijdens een ontspannende, gezellige namiddag.
Je mag gerust komen luisteren naar wat anderen over een
bepaald boek vinden. Gratis deelname!
Dinsdag 14 februari 2017 om 14 uur bespreking van het
boek "Grensgangers" van Aline Sax.

De voorleesmomenten vinden plaats in de leeszaal van de
bib, telkens van 14 uur tot 14.30 uur.

Muziekacademie en muziekverenigingen sluiten nauw akkoord

BIB online
Op www.galmaarden.be kan je op 'mijn bibliotheek' een eigen account beheren en op 'catalogus' de boeken raadplegen. Ook online reserveren is hier mogelijk.

Gedichtendag
De laatste donderdag van januari is het startschot voor de
poëzieweek. Ook dit jaar zullen de scholen deelnemen aan
de gedichtendag. Hun resultaten zullen te bewonderen zijn
in de inkomhal van GC Baljuwhuis. Tijdens de jeugdboekenweek zullen de winnaars gekozen worden. De prijsuitreiking
zal plaatsvinden tijdens Galmusant. De winnaars worden
schriftelijk op de hoogte gebracht.

Boekentrolley's
Er worden opnieuw boekentrolley’s aangeboden aan de
kleuterklassen en het eerste en tweede leerjaar van de basisscholen van Galmaarden, Tollembeek en Vollezele.
De volgende thema’s zijn momenteel beschikbaar: wonen,
terug naar school, beroepen, pasen, herfst, sint en kerst,
lichaam/zintuigen, feesten hier en elders, het weer, lente/
boerderij, zomer/vakantie, erfgoed, eerste wereldoorlog.
De trolleys zijn gratis en worden enkel uitgeleend (voor de
periode van 1 maand) op een klaskaart.
Reserveringen voor een boekentrolley kunnen steeds geplaatst worden voor het lopende schooljaar.
Binnenkort worden deze trolley's aangevuld met het thema
"Familie".
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Op donderdag 13 oktober werd het samenwerkingsakkoord
ondertekend tussen de Muziekacademie van Gooik en de
muziekverenigingen uit de streek.
De Academie voor Muziek, Woord en Dans, die bijafdelingen
heeft in Herne en Galmaarden, gaat hiermee een nauwe samenwerkings aan met de muziekmaatschappijen van Herne
en Galmaarden.
De samenwerking is ontstaan vanuit de nood elkaar aan te
vullen in theorie en praktijk. Dezelfde passie en hetzelfde
muziekspelplezier staan in alle organisaties centraal, maar
er wordt nog al te vaak op zichzelf geleefd.
Dit akkoord heeft als doel elkaar te versterken. Zo wordt
het binnenkort mogelijk om gegevens uit te wisselen (zodat
beiden aan leden winnen), om lessen te laten plaatsvinden
binnen de schoot van de vereniging en om promotie te maken voor elkaar.
Het akkoord werd door 10 partners ondertekend. Directeur
Sarah Copriau hoopt een duurzame samenwerking tegemoet te gaan.

Cultuur
Kaffee Matinee, koffie met dat ietsje meer...
De Kringband			

muziek

Zingen en swingen

De Kringband bestaat uit een 5-koppig orkest dat hits van vroeger terug tot leven brengt zoals "Carolientje", "Petite Fleur", "Marina", "Costa
Brava" en noem maar op. Zoals u opmerkt zult u niet alleen Nederlandstalige, maar ook Frans-, Engels- en Spaanstalige liedjes te horen
krijgen.
Met dit dansorkest wordt het ongetwijfeld een gezellige dansnamiddag!
Datum?
Prijs?		
		
		
		
		

23 februari 2017 – 14 uur
6 euro (koffie en mattentaart inbegrepen) – 50%
korting voor personen met een handicap (op voorlegging van een algemeen attest van erkenning
van handicap uitgereikt door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid) – gratis toegang voor de
begeleider van een persoon met een handicap

Hoe reserveren?
)) U reserveert op de cultuurdienst, GC Baljuwhuis en betaalt onmiddellijk.
)) U reserveert telefonisch of per e-mail en komt de kaarten ophalen en betalen op de cultuurdienst, GC Baljuwhuis.
)) 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 aantal.

Uitreiking Bronzen Urbanus 2016
Traditiegetrouw reikt de cultuurraad – in samenwerking met de cultuurdienst – eind januari de cultuurprijs uit aan een vereniging of een persoon uit de gemeente met een bijzondere culturele verdienste.
De avond wordt muzikaal opgeluisterd door ‘The Glorious Gentlemen’s Club’, muzikanten van
‘De Fanfaar’ die in deze formatie allemaal Engelstalige hits uit de jaren ’60 spelen. Speciaal voor de uitreiking van de Bronzen Urbanus zullen zij ook gekende Nederlandstalige nummers brengen.
De verkiezing gebeurt de avond zelf en de winnaar krijgt de Bronzen Urbanus overhandigd door niemand minder dan Urbanus zelf.
De genomineerden voor de Bronzen Urbanus zijn:
;; Henri Spider, zanger-entertainer
;; De voorlezers van de bibliotheek
De uitreiking vindt plaats op zaterdag 21 januari 2017 om 20.00 uur in het GC Baljuwhuis.
De toegang is gratis.

In de zomer van 2017 ontvangt Amicato de Blue Lake Adult Band uit Michigan (USA)
al voor de derde keer. Onze gasten komen op bezoek van 4 juli 2017 (namiddag) tot
7 juli 2017 (voormiddag).
Voor deze unieke ervaring zoeken wij nog gastgezinnen.
Zie jij het zitten om enkele van onze Amerikaanse vrienden bij jou te laten logeren of wil je meer informatie?
Neem gerust contact met ons op:
@ harmonie.amicato@gmail.com
 0477 94 55 83

G e me e n t e G a lma a rd e n
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Cultuur
Vormingen en cursussen Arch'educ
Workshop:
Gezond-tijd: energie voor je lichaam en geest

Workshop:
Proef je geluk: Voeding en mindfulness

Slaap je niet zo goed? Heb je overdag moeite om vlot te
functioneren? Vaak ligt de oorzaak bij mentale, fysieke of
emotionele blokkades. In deze workshop leer je meer over
voeding, beweging, ontspanningstechnieken en natuurgeneeskunde. Je krijgt ook een heleboel tips om jezelf te ontwikkelen op fysiek, sociaal, mentaal en spiritueel vlak.
Een leuke, afwisselende workshop die voor energie zorgt!

Genieten van eten geeft een geluksgevoel. Maar wat als je
niet met volle teugen kan genieten van je
maaltijd? En komt je honger enkel vanuit je maag?
Door met aandacht te eten en al je zintuigen te laten 'proeven', zal je merken dat eten meer voldoening geeft.
Tijdens deze workshop leer je hoe eten een positieve beleving kan zijn waar je intens van kan genieten. Je ontdekt
de voordelen van mindfulness, en gaat zo vanzelf minder
eten. Je krijgt ook suggesties mee om thuis aan de slag te
gaan. Zo wordt eten een moment voor jezelf om lekker te
genieten met al je zintuigen!

Wanneer?
		
		
Waar?		
Docent?
Prijs?		

maandag 6, 13 en 20 februari 2017 en
maandag 6 en 13 maart 2017
telkens van 20 uur tot 22 uur
GC Baljuwhuis
Nadine Hautem
42 euro

Wanneer?
		
Waar?		
Docent?
Prijs?		

maandag 24 april 2017
van 19.30 uur tot 22 uur
GC Baljuwhuis
Annehieke Bryan
18 euro

Andere gerelateerde vormingen van Arch'educ in de regio:
;; 14 januari		
;; 12 februari		

Mediteer samen met je (klein)kind - Dominicanessenklooster Herne
Eenvoudig mediteren, 3 sessies - Dominicanessenklooster Herne
Info en inschrijvingen voor deze cursussen?
Arch’educ – Volkshogeschool Halle-Vilvoorde
Kattestraat 25 – 1745 Opwijk
E-mail: info@archeduc.be
 02 454 54 01 - www.archeduc.be

Cursus: Leren werken met een tablet (iPad)
Tablets verkopen tegenwoordig als zoete broodjes maar
zonder muis en toetsenbord is het toch wel heel anders dan
een pc. Maar, eens je het gewoon bent is het heel handig.
Zo kan je makkelijk even de e-mails nakijken tijdens de reclames op TV.
We beginnen dan ook met de werking van het aanraakscherm, het beginscherm en de instellingen. De basisfuncties van de tablet zijn internet en e-mail en hier wordt dan
ook dieper op ingegaan. Wat een pc niet heeft en een tablet
wel is een eBook en daarmee kan je boeken en tijdschriften
lezen eens je ze gedownload hebt. Heel nuttig zijn ook de
Apps die je zelf kunt downloaden en installeren.
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Wanneer?
van 31 januari tot 3 februari 2017
		
van 9u tot 12u of van 13u tot 16u
Waar?		
GC Baljuwhuis
Prijs?		
30 euro
Inschrijven? Vóór 20 januari 2017 bij de cultuurdienst
		 054 51 61 67
		@ cultuur@galmaarden.be
Geen voorkennis vereist! De iPads worden ter beschiking
gesteld van de deelnemers.

Cultuur
Gosjdieël!

Walmenbrand

Maak kinderen blij, leer mensen kennen en help
mee oude gebruiken uit onze gemeente bewaren.

Op zondag 26 februari 2017 vieren we in Galmaarden terug het einde van de winter. Dit jaar wordt Walmenbrand,
als antwoord op het Tonnekenbrand in Geraardsbergen,
terug gevierd op de top van de Bosberg. Na een wandeling van 5 à 6 km o.l.v. een gids, vormt het ontsteken van
enkele stropoppen en het wintervuur het laaiende orgelpunt en wordt de nakende lente verwelkomd.

Op oudejaarsdag 31 december 2016 gaan kinderen tussen 9 jaar en 12 jaar (of jonger onder begeleiding) tussen
9u en 12u van deur tot deur om godsdeel.

Ze kloppen of bellen aan en
begroeten de bewoner met
een vrolijke en luide gojsdieeël. De bewoner geeft de
kinderen een centje in een
zelfgemaakt zakje of washandje.

Om 16.30u start ter hoogte van de taverne ‘El Faro’ de
wandeling langs het Raspaillebos richting het gehucht StPaulus. Een ervaren gids zal uitleg geven gedurende de
tocht. Zo zal hij ons o.a. laten kennismaken met de geplogenheden rond het Pauwelgebeuren en wandelen we
langs de plaatsen waar deze legende uit 1382 herdacht
wordt.

Als dank volgt een geluukeg
nuûjoeër.

Wil je meewandelen, trek dan stevige stapschoenen aan.
De wandeling start om 16.30u aan El Faro. Vergeet ook
je zaklamp niet. Want dan gaat de zon onder om 18.16u.
Rond 18.30u verwelkomen ErGoed Galmaarden, samen
met de Chiro je terug, wordt het wintervuur aangestoken
en zullen enkele muzikanten feestelijk de winter verjagen.

Dit is een organisatie van ErGoed Galmaarden met de logistieke steun van de gemeente Galmaarden.'

Galmusant – 23 april 2017
Oproep: muzikanten voor free podium
De vrijetijdsdag ‘Galmusant’ vindt op zondag 23 april 2017 opnieuw
plaats in het GC Baljuwhuis.
Nieuw dit jaar is dat we muzikaal talent uit de gemeente graag een
podium bieden om hun kunnen te demonstreren.
Heb je zangtalent, kan je een instrument bespelen of vorm je met
enkele vrienden een muziekgroepje? Meld je aan op de dienst vrije
tijd (GC Baljuwhuis) of via cultuur@galmaarden.be om deel te nemen aan het free podium.

Oscar
NTT brengt ‘Oscar’ een Franse komedie van Claude Magnier in een regie
van Diane Mertens.
Een lichtvoetige, knotsgekke, daverende vaudeville waar op
het einde - wat dacht je - alles netjes op zijn pootjes valt.
Wanneer de dochter van een rijke zeepfabrikant - welke
dochter? - in het huwelijk wil treden… is er natuurlijk een
echtgenoot nodig. En je kan kiezen: een ontslagen chauffeur die naar het vreemdelingenlegioen trekt, een bediende
die commercieel directeur wil worden of een masseur die te
laat komt.

Misverstanden, verwisselen van attributen en een waterval
van woorden zorgen voor een avond lachplezier.
Waar? Voorstellingen in GC Baljuwhuis
Wanneer?
vrijdag 10 en 17 maart 2017 om 20 uur
		
zaterdag 11 en 18 maart 2017 om 20 uur
		
zondag 12 maart 2017 om 19 uur
Inkom?
8 euro
Reservatie? verplicht vanaf 15 februari alle werkdagen
		
tussen 18 uur en 20 uur
		 0494 27 35 45
		 www.toneelntt.be
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Wedstrijd:
“Waar in Galmaarden?”

Garageverkoop 19 maart 2017

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 waardebon ter waarde van 25 euro ontvangt.
Stuur de oplossing vóór 31 januari 2017 naar: Dienst
vrije tijd, 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: O.L.Vrouwkapel op de Herhout in Tollembeek. Proficiat aan de heer Willy De Maeseneer woonachtig in Tollembeek.

Het is weer tijd voor de grote voorjaarskuis of je hebt te
veel spullen die je eigenlijk wel van de hand wil doen?
Dan is de 7de garageverkoop misschien wel iets voor jou.

Galmaarden-Tollembeek-Vollezele

Wat is nu een GARAGEVERKOOP?
Een eenvoudige en originele vorm voor het verkopen van
tweedehandsgoederen. De gezinnen verkopen hun afgedankte goederen zelf voor een zacht prijsje vanuit hun
eigen garage, hun voortuin, oprit, onder een parasol … dus niet op het openbaar domein (de straat of
de stoep zoals bij een rommelmarkt).
De dienst vrije tijd zorgt voor de publiciteit, een boekje
met de deelnemende adressen en een plannetje.
De deelname is gratis.
Woon je in de gemeente GALMAARDEN, TOLLEMBEEK of VOLLEZELE en wil je zelf VERKOPEN?
11 Het verkopersreglement kan je bekomen op de
website, bij de dienst vrije tijd tijdens de kantooruren
of stuur een e-mail naar cultuur@galmaarden.be
11 Inschrijven kan vanaf 2 januari 2017 tot en met
10 februari 2017 (12 uur) via het inschrijvingsformulier.
11 Verdere informatie over deze garageverkoop kan je bekomen bij: - Mireille Mignon:  054 58 02 00
			
- dienst vrije tijd:  054 51 61 67
Nog even dit: Bij ‘Te Koop’ vul je enkel die zaken in waarvan je denkt: “Hiermee lok ik zeker volk naar mijn garage”

TOT IN JOUW GARAGE ????
----------------------------------------------------------------Garageverkoop 19 maart 2017
INSCHRIJVINGSFORMULIER
Naam: ......................................................................

NAAM: ......................................................................
ADRES: .....................................................................
.................................................................................
: .............................................................................

Adres: ......................................................................
Tel: ..........................................................................
Te Koop: ...................................................................
................................................................................
Ik ga akkoord met de verkoopsvoorwaarden.

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

Inschrijven van 2 januari 2017 tot en met 10 februari 2017 (tot 12 uur) bij de dienst vrije tijd, Marktplein 17 – 1570 Galmaarden – 054 51 61 67 – cultuur@
galmaarden.be

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

Datum.........................Handtekening .........................

@: .............................................................................
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Januari

Meer info

za-zo 7 en 8 januari

Eetfestijn Voetbal- & Kaatsclub Pallieterken

Zaal Willem Tell

Café Pallieterken - 054 58 08 54

vanaf maandag 16
januari

Aquagym

de Gavers

KVLV Herhout kvlvherhout@outlook.com

zaterdag 28 januari

Fakkeltocht

Pastorie Herhout

KVLV Herhout kvlvherhout@outlook.com

zondag 29 januari

Pauwelviering

Sint-Paulus

Dienst Vrije Tijd - 054 51 61 62

vanaf dinsdag 31 januari

Cursus leren werken met een tablet

GC Baljuwhuis

Dienst Vrije Tijd - 054 51 61 67

maandag 6 februari

Gezond-tijd: energie voor je lichaam en geest

GC Baljuwhuis

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

za-zo 11 en 12 februari

Eetfestijn voetbalclub SKO

Zaal Willem Tell

SKO Vollezele - 0476 59 82 08

zondag 12 februari

Pannenkoek- en wafelfestijn

De Okkernoot

vzw De Okkernoot www.deokkernoot.be

za-zo 18 en 19 februari

Eetfestijn Tafeltennisclub Galmaarden

Zaal Willem Tell

Tafeltennisclub Galmaarden www.ttcgalmaarden.be

donderdag 23 februari

Kaffee Matinee met "De Kringband"

GC Baljuwhuis

Dienst Vrije Tijd - 054 51 61 67

Vrijdag 24 februari

Optreden Els De Schepper

GC Baljuwhuis

KVLV Gewest Herne - 0476 30 95 99

zondag 26 februari

Walmenbrand

Galmaarden-Tollembeek-Vollezele ErGoed Galmaarden

zondag 5 maart

Wielerwedstrijd voor Elites zonder contract
en U23

Café Dries - Vollezele

KW De Jonge Bergklimmers Vollezele 054 56 66 42

zaterdag 11 maart

Wielerwedstrijd Juniores

Café Dries - Vollezele

KW De Jonge Bergklimmers Vollezele 054 56 66 42

za-zo 18 en 19 maart

Eetfestijn Kaatsclub Op & Over Galmaarden

zaal Willem Tell

Kaatsclub Op & Over Galmaarden www.openover.be

zondag 19 maart

Feestvergadering

Pastorie Herhout

KVLV Herhout kvlvherhout@outlook.com

zondag 19 maart

Bezoek aan de Heetveldemolen

Kerk Galmaarden

Natuurpunt Boven-Dender www.natuurpunt.be/agenda/bezoekaan-de-heetveldemolen

zondag 19 maart

Garageverkoop

Galmaarden-Tollembeek-Vollezele

Dienst Vrije Tijd - 054 51 61 67 cultuur@galmaarden.be

zaterdag 25 maart

Benefietconcert met the Crowd

GC Baljuwhuis

De Kromme Gedong - www.1000km.be

dinsdag 28 maart

Daguitstap

parochiezaal Vollezele

KVLV Vollezele -054 56 64 78

dinsdag 28 maart

Kookles

parochiezaal Vollezele

KVLV Vollezele -054 56 64 78

woensdag 29 maart

Bloemschikken voor Pasen

parochiezaal Vollezele

KVLV Vollezele -054 56 64 78

doorlopend

Wijnactie 2017

De Okkernoot vzw

de.okkernoot@skynet.be

Februari

Maart

Aanpassing huishoudelijk reglement gemeentelijke socioculturele
infrastructuur
Met het oog op een optimale bezetting van de gemeentelijke infrastructuur en om de gebruikersvergoeding voor de
gebruikers zo laag mogelijk te houden, werden de dagdelen in het huishoudelijk reglement aangepast. Concreet werd
een vierde dagdeel toegevoegd. De nieuwe dagdelen lopen van 8.00-12.00 uur, van 12.00-16.00 uur, van 16.00-20.00
uur en van 20.00-24.00 uur. De verkorte duur van de dagdelen gaat gepaard met een vermindering van +/- 20% van de
gebruikersvergoedingen per dagdeel.
Opgelet! De dagdelen zullen strikt toegepast worden. Probeer uw reservatie dus af te stemmen op de start- en einduren
van de dagdelen.
Het nieuwe reglement en de gebruikersvergoedingen werden goedgekeurd op de gemeenteraad van 29 november 2016
en treden in werking op 1 januari 2017.
Het nieuwe reglement en de gebruikersvergoedingen kunnen geraadpleegd worden op de gemeentelijke website (www.
galmaarden.be).
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Info
Algemene meldingskaart gemeente Galmaarden
Het gemeentebestuur is niet altijd op de hoogte van bepaalde defecten of gebreken op of langs de openbare wegen.
Daarom vragen wij u gebruik te maken van dit formulier om ons in te lichten en te bezorgen aan het gemeentebestuur,
Marktplein 17.
Ik heb de volgende melding:
openbare verlichting defect
wateroverlast
muskusratten
straatnaambord beschadigd of verdwenen
verkeerssignalisatie beschadigd of verdwenen
sluikstorten
distels
andere:
________________________________________________________________________________
Uw gegevens:
Naam ______________________________________________________________________________________
Adres ______________________________________________________________________________________
Telefoon ____________________________________________________________________________________
E-mail ______________________________________________________________________________________
Plaats waar het probleem zich voordoet:
Straat ______________________________________________________________________________________
ter hoogte van huisnummer _____________________________________________________________________



Het volgend nummer van “Samen” zal begin april 2017 verschijnen.
Gelieve vóór 1 maart 2017 uw teksten, foto en/of logo te mailen
naar info@galmaarden.be en uw activiteiten in te brengen in de Uitdatabank. De handleiding kunt u aanvragen op hogervermeld e-mailadres. Na deze datum worden deze onder voorbehoud opgenomen.

A D M I N I S T R AT I E V E
DIENSTEN
Gemeentehuis
Marktplein 17 • 1570 Galmaarden
 054 59 61 61 • F 054 58 02 51
 info@galmaarden.be
 www.galmaarden.be
GC Baljuwhuis
Dienst vrije tijd
Kammeersweg 2
1570 Galmaarden
 054 51 61 61 • F 054 51 61 69
Openingsuren
- elke werkdag: 8.30 tot 12 uur
- maandag: 17.30 tot 19 uur
(enkel burger- en
grondgebiedzaken)
- in uitzonderlijke gevallen in de
namiddag, enkel na voorafgaandelijke afspraak
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ANDERE DIENSTEN
Bibliotheek
Kammeersweg 2
1570 Galmaarden
 054 51 61 64
Sociaal Huis
Marktplein 19 • 1570 Galmaarden
 054 89 04 70
PWA
Marktplein 17 • 1570 Galmaarden
 054 59 61 82
Rijksdienst voor Pensioenen
Zitdag in Sociaal Huis, elke derde
dinsdag 9 uur tot 12 uur (behalve
in juli, augustus en november)

VEILIGHEIDSDIENSTEN
Brandweer - Tollembeek
Hernestraat 51
1570 Tollembeek
 Noodnummer: 112

Lokale Politie Pajottenland
Kammeersweg 8
1570 Galmaarden
 Adm. nummer: 054 31 35 90
 Noodnummer: 101

