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Voorwoord

Bij de start van de lente zijn we, net als veel gezinnen, aan de grote schoonmaak begonnen.
Onze arbeiders gaan een viertal maal per jaar de baan op om onze wegen proper te maken. Het
zwerfvuil wordt geruimd, de straatkanten worden geveegd, het onkruid gewied en binnen enkele
maanden worden de bermen gemaaid. We willen dat onze gemeente er net bij ligt.
Recent kochten we een borstelveegmachine aan om een deel van dit werk te automatiseren. Het is jammer te moeten
vaststellen dat onze gemeente ook wordt getroffen door de “plagen” die we sluikstort en zwerfvuil stilaan mogen noemen.
We bereiden momenteel een omvangrijk plan voor, ook in samenspraak met de politiediensten en milieuraad om het
probleem zowel preventief als curatief aan te pakken. Vuilnisbakken plaatsen, het vuil ophalen, schoolgaande kinderen
en hun ouders sensibiliseren, informatieborden plaatsen, opruimacties ondersteunen, controles inplannen, GAS-sancties
uitschrijven,… Het maakt allemaal deel uit van een totaalplan waarmee we hopen onze gemeente proper te houden. Het is
enkel met de steun van elk van onze inwoners en bezoekers dat we in ons opzet kunnen slagen.
In het gemeentehuis en het sociaal huis werd tijdens de wintermaanden evenmin stilgezeten. De vlotte samenwerking
tussen gemeente en OCMW neigt steeds meer naar een integrale en gelijkwaardige werking. We gaan gefaseerd te werk
en zorgen er voor dat vanaf 3 april 2017 de ondersteunende diensten personeel en financiën volledig gaan samenwerken
voor beide besturen.
Deze samenwerking heeft er ook toe geleid dat de openingsuren werden aangepast voor het publiek. De belangrijkste
wijziging is dat de avondopening van ons bestuur wordt verplaatst van maandag naar donderdag. In het midden van deze
editie van Samen vindt u een overzicht van de voornaamste wijzigingen.
We hopen u op die manier nog beter van dienst te zijn.

Pierre Deneyer
Uw burgemeester

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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Uit de gemeenteraad
Aangezien de gemeenten Galmaarden, Bever en Herne
nog steeds eigenaar zijn van de nieuwe brandweerkazerne gelegen Hernestraat 51 te Tollembeek is het
aangewezen dat de nieuwe brandweerkazerne wordt
overgedragen aan de Hulpverleningszone Vlaams-Brabant West. De gemeente Galmaarden zal dit onroerend
goed onderhands verkopen aan de Hulpverleningszone
Vlaams-Brabant West. De verkoopprijs zal verdeeld worden volgens de verdeelsleutel:
- 44,76 % voor de gemeente Galmaarden
- 43,30 % voor de gemeente Herne
- 11,94 % voor de gemeente Bever.
Het huishoudelijk reglement en de gebruikersvergoedingen gemeentelijke socioculturele infrastructuur werden
aangepast.
Het reglement voor het uitlenen van het mobiel podium
door verenigingen van de gemeentebesturen die lid zijn
van Pajottenland+ werd vastgesteld.
Het gemeentelijk reglement met betrekking tot kleine
landschapselementen (waarborgregeling voor heraanplant), werd goedgekeurd.

De gemeenteraad keurde het aangepast meerjarenplan
2014-2019 van het OCMW Galmaarden goed.
De gemeenteraad neemt akte van het budget 2017 van
het OCMW Galmaarden.
De gemeenteraad beslist de bijdrage van de gemeente
Galmaarden, zoals bepaald door de politieraad, goed te
keuren en aan de politiezone Pajottenland toe te kennen
voor het dienstjaar 2017.
De gemeenteraad beslist om de bijdrage voor het dienstjaar 2017 van de gemeente Galmaarden aan de hulpverleningszone Vlaams-Brabant West toe te kennen.
De gemeenteraad richt een verzoek tot delegatie van bevoegdheden voor de opmaak van het RUP ‘RWZI Galmaarden fase 2’ aan de provincie Vlaams-Brabant.
De gemeenteraad keurt de deelname aan de samen aankoop van elektriciteit (100% groen) en aardgas via opdrachtencentrale Infrax voor de periode van 1 januari
2018 tot en met 31 december 2020 (met 1 jaar verlengbaar tot 2021) goed.

Het budget 2017, bestaande uit de beleidsnota en de financiële nota, werd goedgekeurd.

Jubilarissen 2017 (periode januari tot maart)
Gouden bruiloft (50 jaar gehuwd)
			
Gilbert Van Hautte en Christiane Berckmans		
Pierre Demeuter en Annie Lodens			
Jean Stubbe en Martine Stanson				
			

12 januari 1967
17 maart 1967
25 maart 1967

Namens het gemeentebestuur hartelijk proficiat!

PWA

(Plaatselijk WerkgelegenheidsAgentschap)
Voor alle inlichtingen kunt u terecht bij:
LL Betty Vanaudenhove - 054 89 04 70
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.
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Mededelingen
Belastingaangifte
Wil je graag hulp bij het invullen van jouw belastingaangifte?
Dat kan, want tijdens de zitdagen van de belastingen komen er medewerkers van FOD Financiën naar het Sociaal Huis, Marktplein 19 in
Galmaarden om je te helpen om jouw aangifte in te vullen!
Dit vindt plaats op:
)) woensdag 17 mei 2017
)) donderdag 18 mei 2017
telkens van 9 uur tot 12 uur en van 13 uur tot 15 uur.
Niet vergeten:
)) identiteitskaart + PIN-code of uw papieren aangifte
)) inkomstenfiches (lonen, uitkeringen, …)
)) aanslagbiljet van vorig jaar
)) aanslagbiljet van de onroerende voorheffing
)) fiscale attesten (lening, pensioensparen, kinderopvang, dienstencheques, …)

Premies en subsidies voor
wie BENOveert
De Vlaamse overheid wil ons meer en sneller aan
het BENOveren krijgen. Daarom introduceert ze dit
jaar, bovenop de al bestaande premies en subsidies voor energiebesparende investeringen, drie
bijkomende initiatieven die de BENOvatiedrempel
aanzienlijk verlagen: de totaalrenovatiebonus, een
vermindering van de onroerende voorheffing, en
een gratis projectbegeleiding bij collectieve renovatie.
Meer info over premies en subsidies vind je:
www.energiesparen.be/subsidies
www.energiesparen.be/ikBENOveer

Opgelet!
Inwoners van Galmaarden kunnen voor het invullen van de aangiften ook terecht in de Front-office van RAC Halle, Zuster Bernardastraat 32 te Halle op volgende tijdstippen:
)) vanaf midden mei 2017: elke werkdag van 9 uur tot 12 uur;
)) vanaf 1 juni 2017: elke werkdag van 9 uur tot 15 uur.

PAUWELVIERING 2017
Het gemeentebestuur en de Sint-Paulusgilde willen langs deze weg de handelaars, de horecauitbaters en de particulieren
van harte bedanken voor de inspanning die ze geleverd hebben naar aanleiding van de Pauwelviering 2017, in het bijzonder door het versieren van hun uitstalraam, hun zaak of hun raam met het thema Pauwelviering.
Onze handelaars, horecauitbaters en particulieren hebben op die manier meegeholpen om dit aloude christelijk-folkloristisch feest en de gemeente Galmaarden met veel succes onder de aandacht van hun dorpsgenoten en van de bezoekers
te brengen. Dankzij het bezoek van Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Laurent, zijn zoon prins Aymeric en onze ereburger
Urbanus, werd de Pauwelviering 2017 een topper van formaat. Honderden Pauwelvrienden hebben mede door de goede
weersomstandigheden de geplogenheden op de Pauwelhoeve en aan de Sint-Pauluskapel bijgewoond.
Het is ons niet ontgaan dat heel wat particulieren een bijzondere inspanning hebben geleverd door het aanbrengen van
de Belgische vlag of één of ander Pauwelattribuut aan de voordeur of een vensterraam. Bedankt daarvoor.
Bijzondere dank ook aan de honderden Pauwelvierders 2017. We maken nu al een afspraak voor de Pauwelviering 2018.
Tot volgend jaar.
PAUWELPRIJZEN 2017
Kleine Pauwelbende
Gouden Pauwelbroodje: Carla Van Bellingen, Geraardsbergsestraat 41, Galmaarden
Zilveren Pauwelbroodje: Bart Molderez, Plaatsstraat 1A bus 1, Tollembeek
Bronzen Pauwelbroodje: Caroline Monthaye, Wilderstraat 2, Galmaarden
Proficiat aan de vinders-winnaars!
PLOOJK!!!
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Sociaal huis
Poetsdienst via dienstencheques
OCMW Galmaarden biedt poetsdienst aan via dienstencheques.
Voor wie?
De poetsdienst dienstencheques richten zich prioritair tot:
 alleenstaanden of gezinnen waarvan één van de partners minimum 60 jaar oud is;
 personen met een handicap (inkomensvervangende tegemoetkoming of integratietegemoetkoming);
 personen die recht hebben op de Zorgverzekering.
Wat kan je van de poetshulp verwachten?
De poetshulp verzorgt het gewone onderhoud van de bewoonde leefruimten van je woning, dus niet :
 schoonmaken zolder of kelder;
 plafonds afwassen;
 strijken;
 boodschappen doen.
De poetshulp komt wekelijks of tweewekelijks in de voor- of namiddag, telkens 3.8 u
Hoe wordt de hulp toegekend?
De verantwoordelijke maatschappelijke werker brengt je een huisbezoek om de gevraagde hulp te bespreken. Indien er
geen poetshulp vrij is, word je op de wachtlijst gezet.
Er wordt prioriteit gegeven aan hulpvragers die het meest hulpbehoevende zijn en aan acute noodsituaties.
Kostprijs en betaling?
Je betaalt 1 dienstencheque van 9 euro per volledig gepresteerd uur. Je geniet voor een deel van de kostprijs belastingvermindering via het fiscaal attest dat je jaarlijks zal ontvangen van Sodexo.
Je ontvangt elke maand een factuur, waarop vermeld staat hoeveel papieren dienstencheques je aan het OCMW dient te
betalen. Deze kunnen aan de poetshulp meegegeven worden.
Wij
jou





bieden ook de mogelijkheid aan om te werken met elektronische dienstencheques. Deze bieden veel voordelen voor
als klant:
EENVOUDIG: er hoeven geen cheques meer te worden ingevuld;
MAKKELIJK in beheer: je hebt een duidelijk overzicht van al je bestellingen en de historiek van de prestaties;
SNEL: de bestelde cheques zijn daags na ontvangst van de betaling beschikbaar in de elektronische portefeuille;
VEILIG: geen risico op diefstal of verlies.

Meer informatie?
Contacteer onze thuisdiensten:
 054 89 04 80 (elke werkdag van 7.30 uur tot 12 uur en van 13 uur tot 15 uur behalve op woensdagnamiddag)
 @ thuisdiensten@ocmwgalmaarden.be
 persoonlijk in het Sociaal Huis, Marktplein 19 te 1570 Galmaarden
Openingsuren voor de bezoeker:
voormiddag		
maandag
9 uur - 12 uur		
dinsdag		
9 uur -12 uur		
woensdag
op afspraak		
donderdag
9 uur - 12 uur		
vrijdag		
9 uur - 12 uur		
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namiddag
op afspraak
op afspraak
gesloten
op afspraak
gesloten

Sociaal huis
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Politie
Lokale politie Pajottenland
Contactgegevens – openingsuren

De politiezone Pajottenland is opgedeeld in
twee sectoren. Als inwoner van Galmaarden
behoor je tot de wijksector Galmaarden - Herne - Bever.
Wijksector Galmaarden - Herne - Bever
Het onthaal in de wijkpost Galmaarden (Kammeersweg 8)
is geopend op maandag van 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.
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 Yves Baeyens:		
0471 87 24 27
inspecteur Godelieve Ricourt: 		
0471 87 24 28
Tijdens het weekend en op feestdagen kunt u eveneens
terecht in de wijkpost Gooik (Bruneaustraat 101) van 9u.
tot 16u. die dan fungeert als zonaal onthaal. U kunt deze
politiepost bereiken:
 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!

Preventietips
Fietsdiefstal

Jaarlijks registreert de politie in ons land meer dan 36.000
fietsdiefstallen. Er zijn zowel professionele dieven die fietsen stelen voor verkoop, als gelegenheidsdieven die fietsen
stelen voor eigen gebruik.
Via deze tips kan je vermijden dat ook jouw fiets in de politiestatistieken terechtkomt.
Fiets op slot?
Help fietsdiefstal te voorkomen door het fietskader vast te
maken met een stevig extra fietsslot. Het bevestigen van
je fiets aan een vast object maakt dat de dief hem niet
kan optillen en meenemen. Een kwalitatief slot zorgt ervoor
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dat de dief meer tijd en middelen nodig heeft om het open
te krijgen. De beste combinatie om dieven op een afstand
te houden is het beugelslot (slot met een U-vorm) en het
ringslot (het standaard slot onder de zadel). Cijfersloten zijn
minder betrouwbaar. De verschillende types vind je terug op
www.besafe.be.
Fiets graveren?
Het loont zeker de moeite om jouw fiets te laten graveren.
De gravure maakt je tweewieler minder aantrekkelijk voor
dieven. Hij kan bovendien gemakkelijker worden terugbezorgd wanneer hij wordt gevonden.
Voor het markeren van je fiets kan je terecht bij de lokale
politie Pajottenland. De labeling gebeurt aan de hand van
je unieke rijksregisternummer. Registreren gebeurt bij jou
thuis, is gratis en neemt slechts enkele minuten in beslag.
Een aanvraagformulier voor een fietslabeling kan worden
afgehaald in de centrale post in Kester of in het plaatselijke
wijkkantoor. Het is eveneens beschikbaar via de website
www.politiepajottenland.be (Downloads – Algemeen) en
kan bijgevolg ook worden doorgemaild. Na ontvangst van
het ingevulde formulier, neemt de lokale politie Pajottenland
zo snel mogelijk contact met je op voor het vastleggen van
een afspraak.
Toch gestolen?
Werd je fiets toch gestolen, doe dan zo snel mogelijk aangifte bij de lokale politie.
Bezorg hen de volgende gegevens:
)) jouw volledige naam en rijksregisternummer;
)) gegraveerd of gelabeld;
)) merk en model van de (brom)fiets;
)) type (dames-, heren-, kinderfiets) en soort (klassiek,
city, mountainbike, race, plooifiets, ...)
)) framenummer;
)) kleur (hoofdkleur, kleuraccenten) en andere bijzondere
kenmerken (stuur, zelfklevers, beschadigingen, ...);
Na de aangifte ontvang je een attest van aangifte.
Werd je fiets gestolen, neem dan zeker eens een kijkje op
de website www.gevondenfietsen.be. Deze site bevat een
beschrijving en foto’s van alle fietsen die onlangs werden
teruggevonden.

Milieu
GROENE PLUIM
De Galmaardse Milieuraad beloont voor de derde maal goede initiatieven ten bate van ons milieu.
Deze keer komt de verdiende Groene pluim toe aan Luc Nijs,
inwoner van Tollembeek.
Het weerstation Meteo Tollembeek uit onze gemeente
heeft sinds kort een volledig nieuw powerpoint programma
“Weerkunde of Meteorologie” speciaal voor onze scholen,
samen met de 7de heruitgave van het werkboekje, dat de
leerlingen gebruiken tijdens het bezoek aan het waarnemingsstation.

Foto Freddy Kempeneer

Luc Nijs is een sympathieke idealist die sociaal geëngageerd
is en talrijke milieu-initiatieven mee helpt realiseren. Luc
is o.a. onmisbaar bij de jaarlijkse natuurstage van vzw De
Mark! Hij helpt de kinderen met laarzen, pak en zak en
proviand van de ene bestemming naar de andere. Op een
boeiende manier wijdt hij de kinderen in over de bijzonderheden en geheimen van de natuur, de symbiose en het
broze evenwicht ervan.
Luc zegt dat het fijn is om vast te stellen dat onze natuurgebieden er, dankzij goed beheer, langzaam op vooruit gaan.
Meer en meer percelen sluiten aaneen. Het verbinden van
wandelwegen zorgt ervoor dat mensen de gelegenheid krijgen om onze 'groene schatkamer' te ontdekken.
Tegelijk ondervind je hoe kwetsbaar de natuurgebieden zijn.
Door onze handen in elkaar te slaan, kunnen we de natuur
'natuurlijk' laten evolueren tot groene long en stiltegebied.
Natuurbeheerders, landbouwers, jagers, onze hele gemeenschap draagt verantwoordelijkheid.
Luc wil zijn 'Groene Pluim' graag delen met alle dorpsgenoten die mee ijveren voor de realisatie van het groene project
dat nooit 'af' zal zijn.

ILVA
Voor meer informatie over de opneningsuren containerpark
of ophaling huishoudelijk afval, raadpleeg uw afvalkalender
of surf naar www.ilva.be.

Openingsuren containerpark
Dinsdag:
8.30u tot 14.30u
Woensdag:
13u tot 19u
Donderdag:
13u tot 19u
Zaterdag:
9u tot 16u
Maandag en vrijdag gesloten

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

9

Onderwijs
Gemeentelijke Basisscholen Galmaarden
Levensbeschouwelijke vakken (LBV) in het
gemeentelijk onderwijs
In vorige edities maakte u kennis met onze leermeesters LO, onze zorgcoördinatoren en hun visie op hun
opdracht. In dit nummer stellen we de leermeesters LBV
aan u voor.
Bij de eerste inschrijving in een officiële lagere school
kiezen de ouders een cursus van een erkende godsdienst
of niet-confessionele zedenleer.
In de gemeentelijke basisscholen van Galmaarden staan
volgende leerkrachten in voor de levensbeschouwelijke vakken:
; ; Elke Clotman (protestants-evangelische godsdienst
in Galmaarden
; ; Magda De Pelsemaeker (rooms-katholieke godsdienst
in Galmaarden)
; ; Ingrid De Schauwer (niet-confessionele zedenleer in
Galmaarden en Vollezele)
; ; Nancy De Turcq (niet- confessionele zedenleer in
Herhout)
; ; Charlotte Mangelinckx (niet- confessionele zedenleer in Vollezele)
; ; Kristien Roelandt (rooms-katholieke godsdienst in
Vollezele)
; ; Amy Van Damme (rooms-katholieke godsdienst in
Galmaarden en Tollembeek en Herhout)
; ; Marike Van Hemelrijck (niet-confessionele zedenleer
in Tollembeek)
; ; Inès Wynant (rooms-katholieke godsdienst in Tollembeek)
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Onderwijs
Net als andere schoolvakken werken de levensbeschouwelijke vakken mee aan de ontwikkeling van onze leerlingen
tot mature en gelukkige persoonlijkheden die een eigen bijdrage aan de samenleving leveren.
Maatschappelijke thema’s worden vanuit de verschillende levensbeschouwelijke brillen bekeken.

Interlevensbeschouwelijk samenwerken: de bril waarmee ze naar zichzelf en andere levensbeschouwingen kijken.
Jaarlijks organiseert dit team een interlevensbeschouwelijke dialoog.
Hierbij beogen ze in onze huidige pluralistische samenleving: het op
een realistische manier leren kennen van elkaar en dit los van oneliners en vooroordelen, in functie van respectvol samenleven. Het gaat
geenszins om het relativeren van de eigen of andermans overtuiging.
Deze dialoog heeft als doel op een open manier een gezonde interesse
en nieuwsgierigheid op te wekken bij kinderen.
Ieder is overtuigd van de noodzaak dat levensbeschouwingen moeten meewerken
aan een tolerante maatschappij! Beluisteren hoe andere levensbeschouwingen hierover denken, leidt tot inzicht en respect.

Met wijsheid, kracht en schoonheid die grote wereld in…
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,
		

Robbie Van Hoegaerden

Lies Loeckx		

Nils Berghs		

Sofie Vanschelvergem

Infoavond vormselcatechese
Kinderen die geboren werden in 2006 kunnen in aanmerking komen om in 2018 hun vormsel te ontvangen.
Voor de mensen uit Galmaarden en Tollembeek is hierover
een informatieavond voorzien in de Parochiezaal van Bever
(Poreel 8) op donderdag 15 juni 2017 om 19.45 uur.
Inschrijven kan enkel op die dag.
Langs deze weg proberen we ook mensen te bereiken wiens
kinderen niet naar school gaan in de eigen gemeente.
Namens pastoor Penne en de catechisten van Galmaarden
en Tollembeek

Gemeente Galmaarden
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Onderwijs
Vrije Basisschool Sint-Catharinacollege Galmaarden
Sint-Catharinacollege...
kleine school, fijne school!

Op bezoek naar het rusthuis
We gingen met de kinderen op uitstap naar het rusthuis
van Vollezele. Elke graad en ook de kleuters gingen apart
op bezoek, zodat het niet te druk werd voor de bewoners.
We brachten de bewoners een bezoekje op hun kamer en
nodigden hen uit voor het optreden in de grote zaal beneden. De kinderen zongen liedjes en dansten er op los. De
bewoners hebben ervan genoten. Het was een mooie, gezellige, maar ook wel ontroerende namiddag. We genoten
er zelf ook van, hielpen de mensen graag en leerden wat
meer over de werking in het rusthuis.
Grootouderfeest in thema vriendschap
Ons jaarlijks moment om de grootouders eens in de bloemetjes te zetten, stond dit jaar in het thema van vriendschap. De oma's en opa's konden genieten van een spetterend optreden vol zang, muziek en dans. Tijdens de pauze
werden ze getrakteerd op een heus taarten- en cakebuffet,
koffie en thee.

Succesvolle opendeurdag
Op 19 februari organiseerde de school een opendeurdag.
Dit werd gedaan om geïnteresseerde ouders de kans te geven om de school eens van binnen te bekijken. Ze konden
vragen stellen aan de leerkrachten, de directie en het oudercomité.

Verder konden ze ook een kijkje nemen in alle klassen en
andere lokalen. De kinderen konden ondertussen kennismaken met het leuke spelmateriaal en kijken naar de mooie
kunstwerkjes die tentoongesteld waren. Er was ook een
creahoek voorzien waar er buttons gemaakt werden en er
was eveneens een schminkstand. Het oudercomité zorgde
nog voor een drankje en een lekkere pannenkoek.
Op het einde was er een mooie afsluiter voorzien: de kinderen zongen samen het aangepaste themalied 'vrolijke vrienden' en dansten. Door verschillende ouders werd dit als een
mooi moment ervaren. Het toonde heel mooi aan hoe onze
kleine school een fijne school is: ouders, kinderen en leerkrachten die elkaar kennen en die goed overeenkomen.

Vergeet deze data niet te noteren!
29/4: eerste communie
2/5: openklasdag kleuter en lager
7/5: vormsel
24/6: schoolfeest
Gabriël
(4de leerjaar):
Het grootouderfeest was top! We konden dansen en toneel
spelen. De oma’s en opa’s klapten in hun handen en dat vonden
wij leuk. Mijn oma en opa vonden het heel mooi!
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De directie, het schoolteam en oudercomité,
054 58 89 39 (afdeling Galmaarden)
0476 27 93 28 (GSM directie)
http://galmaarden.sintcatharinacollege.be/wordpress/
Volg ons nu ook op Facebook!

Sport
Jubileum regionale sporteldag

In navolging van de “witte Ringmuswandeling“ (6km-10
km), organiseert de vereniging “Samen Helpen” voor de 2de
keer een “Wandeldag” op zondag 18 juni 2017.
Het GC Baljuwhuis van Galmaarden is het trefpunt waar de
wandelingen vertrekken en aankomen.
Tevens worden die dag de “rode Ringmuswandeling”
(18km) en “zwarte Ringmuswandeling“ (35km) ingehuldigd
en opengesteld. Door middel van wandellussen kan men
deze wandelingen aan ieders mogelijkheden aanpassen en
verbinden met elkaar. Vanaf 7.30 uur tot 14 uur verwelkomen we de wandelaars en belangstellenden.
Met een drankje en een hapje kan iedereen nagenieten van
een prachtige wandeldag.
Deelnameprijs 2€ met inbegrip van verzekering.
Alle inkomsten gaan integraal naar de vereniging Kom op
tegen kanker Samen Helpen.

Op 25 april 2017 wordt voor de 20ste maal de regionale
SPORTELDAG georganiseerd. Gastgemeente voor de jubileumversie is Gooik.
Samen met de andere sportdiensten van de regio, zet
ook Galmaarden zijn schouders onder deze sportdag voor
50-plussers. De deelnemers kunnen er kennis maken met
een zeer uitgebreid aantal sporten, verzorgd door gediplomeerde monitoren.
Voor het bedrag van 8 euro is het volgende inbegrepen:
;; 5 uur sport;
;; lunch;
;; ongevallenverzekering;
;; jubileumtaart en receptie;
;; het busvervoer heen en terug.
Voor meer inlichtingen en/of inschrijvingen contacteer de
sportdienst:
@ sport@galmaarden.be
 054 51 61 63

Tennisclub Markdal
Galmaarden
opening zomerseizoen
Bij ons kan iedereen terecht, jong en minder jong. De 3
tennisterreinen zijn gelegen op het sportcomplex te Galmaarden.
We hanteren heel democratische tarieven (lidgeld, verzekering, …). Jong talent willen we ten volle stimuleren en
daarom bieden we de jeugd alle kansen onder andere met
een zeer voordelig lessenpakket. Dit voorjaar organiseren
we ook Start-to-Tennis.
Op zondagmorgen 9 april tussen 10 uur en 12 uur
biedt de club u in de kantine op het sportplein te Galmaarden een gratis glas aan. De aanwezige bestuursleden geven
u daar meer informatie en beantwoorden graag al uw vragen. Overtuigd? Schrijf u dan meteen in als lid. Ook tennislessen kunnen dan gereserveerd worden.
Bent u niet vrij op 9 april? Kijk dan voor meer informatie op
onze website: www.tcmarkdal.be

Wandeltochten
Op woensdag 3 mei 2017 organiseert de
lokale wandelclub, Parel van het Pajottenland®, de 4de editie van de Tollembeekse
Hanezoekerstochten.
Vanuit zaal Willem Tell kan er tussen 8 uur en 15 uur vrij
worden gestart met aankomst vóór 17.30 u.
Er worden 3 verschillende wandelingen (6-12-18 km) uitgestippeld waaronder één wandeling voor andersvaliden.
Een van de medewerkers zal u graag informeren indien u
meer wenst te weten over de werking van deze wandelclub.

G e me e n t e G a lma a rd e n
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Gemeente en OCMW: samen sterk
Het gemeentebestuur en het OCMW slaan de handen in elkaar voor een nog sterkere en betere samenwerking.
De wijzigingen die uit deze samenwerking voortvloeien, hebben ook een gevolg voor onze dienstverlening. De openingsuren werden geëvalueerd en bijgestuurd.

Gewijzigde openingsuren
Vanaf 3 april 2017 kan je op volgende momenten bij ons terecht:

Gemeentehuis
Marktplein 17
1570 Galmaarden
9 tot 12 uur

13.30 tot 16 uur

maandag

open

enkel op afspraak

dinsdag

open

enkel op afspraak

woensdag

open

enkel op afspraak

donderdag

enkel op afspraak

open

vrijdag

open

gesloten

16 tot 19.30 uur

Burgerzaken en Grondgebiedzaken
open

Buiten de vermelde openingsuren zijn we steeds telefonisch bereikbaar op het nummer 054 59 61 61 of per e-mail
info@galmaarden.be. We staan je bij voor al je vragen of leggen een afspraak vast.
Nieuw is dat we op donderdagnamiddag geopend zijn en dat de diensten burgerzaken en grondgebiedzaken voortaan op donderdagavond (16 tot 19.30 uur) geopend zijn. Deze avondopening op donderdag komt in de plaats van de
maandagavonden.

Sociaal Huis (OCMW)
Marktplein 19
1570 Galmaarden
9 tot 12 uur

13 tot 16 uur

maandag

open

enkel op afspraak

dinsdag

open

enkel op afspraak

woensdag

enkel op afspraak

gesloten

donderdag

open

enkel op afspraak

vrijdag

open

gesloten

Het Sociaal Huis zorgt voor eerstelijnshulp en eventuele doorverwijzing op het nummer 054 89 04 70 of via e-mail:
sociaalhuis@ocmwgalmaarden.be
Daarnaast houden enkele externe partners hun zitdag in het Sociaal Huis:
Zonder afspraak:
 Federale Pensioendienst (werknemers en zelfstandigen): elke 3de dinsdag van de maand, 9 tot 12 uur (met uitzondering van juli en augustus)
 Woonwinkel Pajottenland: elke donderdag, 13 tot 15 uur (m.u.v verlofperiodes)
 Begeleid Wonen Pajottenland: elke derde maandag van 9 tot 12 uur
 De belastingdienst begeleidt je op 17 en 18 mei 2017 telkens tussen 9 en 12 uur en 13 en 15 uur bij het
invullen van je belastingaangifte.

14

Gem eente Galmaarden

Gemeente en OCMW: samen sterk
Voor de zitdagen van volgende diensten maakt u vooraf een afspraak:
 Juridische dienst: elke eerste en derde dinsdag van 13 tot 16 uur (m.u.v. de verlofperiodes)
 FOD Sociale Zekerheid: elke tweede maandag vanaf 13 uur (m.u.v. de verlofperiodes)
 Dienst ondersteuningsplan (DOP)
De sociale dienst staat je bij voor al je vragen met betrekking tot de OCMW-dienstverlening, gaande van sociale tegemoetkoming over financiële begeleiding en huisvesting tot administratieve ondersteuning. Je kan er terecht na een afspraak op het nummer 054 89 04 70, elke werkdag van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur behalve op woensdagnamiddag.
Meer informatie over onze thuisdiensten (o.a. poetsdienst en klusjesdienst) krijg je op het nummer 054 89 04 80, elke
werkdag van 7.30 tot 12 uur en van 12.30 tot 15 uur behalve op woensdagnamiddag.

Integratie
Begin april zullen onze diensten financiën en personeel volledig worden samengevoegd.
De financiële dienst is dan terug te vinden in het Sociaal Huis, gelegen achter het gemeentehuis en is vanaf dan te bereiken op het telefoonnummer 054 89 04 10 en op volgend e-mailadres: financien@galmaarden.be
De personeelsdienst wordt gehuisvest in het gemeentehuis en is bereikbaar op het nummer 054 59 61 68 en het
e-mailadres: personeelsdienst@galmaarden.be

Website
Ook de gemeentelijke website wordt onder handen genomen.
Bij een bezoek vanaf 3 april 2017 aan www.galmaarden.be zal het je opvallen dat we de website gebruiksvriendelijker
hebben gemaakt. Alles draait om een centrale zoekfunctie die op de homepage duidelijk in beeld komt. Er wordt gaandeweg meer aandacht besteed aan de functie van het e-loket. Dit e-loket heeft de ambitie om op termijn uit te groeien
tot hét contactpunt tussen onze inwoners en ons lokaal bestuur.
Om aan snelle informatieverspreiding te kunnen doen, creëren we binnenkort een facebookpagina “gemeente Galmaarden”. Wie deze pagina volgt, zal dagelijks de gemeentelijke nieuwtjes kunnen volgen.

We zijn ervan overtuigd dat we met de inzet van elk van onze medewerkers en met de realisatie van een intensieve
samenwerking tussen gemeente en OCMW jou als inwoner nog beter kunnen bedienen.
We willen als lokaal bestuur dicht bij onze burgers staan en een eerste aanspreekpunt zijn om jouw vragen te beantwoorden. We helpen je graag verder of verwijzen je door naar de juiste instantie.

Samen maken we werk van een sterk lokaal bestuur.

G e me e n t e G a lma a rd e n
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Sport
Sportprijsuitreiking en kampioenenviering
Op vrijdag 3 maart 2017 werden in het GC Baljuwhuis de kampioenen van 2016 in de bloementjes gezet.
Zo mochten bij de jeugd volgende succesvolle sporters fier het podium beklimmen om hun waardebon met een deugddoend
applaus, in ontvangst te nemen:
;; de ponyruiters van “Ponyclub Galmaarden” werden nationaal kampioen;
;; Xanthe Mathys werd nationaal kampioen in de aflossing 4 x 1000m (atletiek);
;; Lisa Van Mulders werd provinciaal kampioen jumping;
;; Chiel De Cremer werd provinciaal kampioen 1000m (atletiek);
;; Sébastien Van Poppel werd provinciaal kampioen wielrennen bij de 1ste jaars nieuwelingen.
Bij de volwassenen gingen de handen op elkaar voor:
;; de kaatskampioenen van Spoor 3;
;; de tafeltennisploeg van TTC Galmaarden voor hun titel in 3de provinciale;
;; Tracy Van Oudenhove als provinciaal kampioen jumping bij de 5-jarige paarden.
Daarna was het de beurt aan de Galmaardse sportraad om de sportprijzen 2016 uit te reiken.
)) Milan Collyns werd uitgeroepen tot 'Jeugdlaureaat van de sport 2016’. Milan haalde de bronzen medaille in de
Flanders Cup zwemloop bij de H10. Hij is lid van GETT in Geraardsbergen.
)) De titel 'Laureaat van de sport 2016’ ging naar de C-ploeg van TTC Galmaarden.
)) De trofee: ‘Laureaat Sportverdienste 2016’ tenslotte ging naar Georges De Ligne die deze titel als medeoprichter
van tafeltennisclub TTC Galmaarden en jarenlang actief als bestuurslid, zeker niet gestolen heeft.
De genomineerden die het (net) niet gehaald hebben dit jaar waren: Fernand Cammaert, oprichter SKO Vollezele (sportverdienste 2016), Tracy Van Oudenhove, provinciaal kampioen jumping (Laureaat van de sport 2016), Ponyclub Galmaarden,
Chiel De Cremer en Sébastien Van Poppel (jeugdlaureaat van de sport 2016).
De aanwezigen genoten van een avondvullend sportprogramma
met optredens van Bram en Lennert en Balletgroep Feniks uit
Vollezele, de afwezigen hadden… ongelijk.
Een fiere Georges De Ligne kreeg de trofee Sportverdienste
2016 uit handen van schepen Ludo Persoons.

Driedaags kleutersportkamp
Tijdens de paasvakantie
THEMA: sporten en spelen
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?		
40 euro voor inwoners van Galmaarden
		
60 euro voor niet-inwoners Galmaarden
Inschrijvingen? Verplicht! Laatste plaatsen!
		@: sport@galmaarden.be
		
: 054 51 61 63
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Sport
START TO WALK
Omdat wandelen gezond is, zowel sportief als recreatief beoefend kan worden, sociaal en educatief kan zijn en voor
iedereen toegankelijk is, kortom omdat wandelen zo veel
meer is dan uw ene voet voor de andere te plaatsen, start
de sportdienst samen met de wandelclub Parel van het Pajottenland® met START TO WALK.

Wanneer?
Gedurende 8 opeenvolgende zaterdagen
		
van 22 april 2017 tot en met 10 juni 2017
		
telkens van 9.30 uur tot 11.30 uur.
Waar?		
Afwisselende startplaatsen binnen onze
		
gemeente (zodat we zowel Galmaarden,
		
Tollembeek als Vollezele leren kennen). 		
		
Waar we starten, wordt later meegedeeld.
Voor wie?
Voor iedereen
Prijs?		
20 euro (begeleiding, aandenken en
		verzekering inbegrepen)
info en inschrijven?
		 054 51 61 63
		@ sport@galmaarden.be

Monitoren sportweken gezocht!
Voor de begeleiding van de zomersportkampen 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.

Kijk ik fiets 2017
Leer je kind fietsen op twee wielen met behulp van enkele
nuttige tips van ervaren monitoren en actieve begeleiding
van de ouders!

Wanneer?
zaterdag 10 juni 2017 van 9.30 uur tot 		
		11.30 uur
Waar?		
Gemeentelijk sportplein Galmaarden
Voor wie?
4 tot 7-jarigen die reeds vlot kunnen
		
fietsen met steunwielen
Prijs?		
5 euro (koekje, fruitsap, brochure 'Kinderen
		
op de fiets' en verzekering inbegrepen)
Info en inschrijvingen?
		 054 51 61 63
		@ sport@galmaarden.be
Opgelet!
fietshelm verplicht

Zomersportkampen
Dit sportkamp wordt georganiseerd door de sportdienst en
de sportraad.
Wanneer?
Week 1: maandag 3 tot en met vrijdag 7 juli 2017.
Week 2: maandag 21 tot en met vrijdag 25 augustus
telkens van 9 uur tot 16 uur De opvang is voorzien tussen
8 uur en 17 uur.
Waar?
Week 1: gemeentelijk sportplein Tollembeek
Week 2: gemeentelijk sportplein Galmaarden

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.

Wat?

De vergoedingen zijn volgens ervaring of behaald diploma.
Vraag je kandidaat-formulier op bij de sportdienst:
 054 51 61 63
@ sport@galmaarden.be

Prijs? 40 euro voor inwoners van Galmaarden
60 euro voor niet-inwoners

Omnisport

Voor wie?
Jongeren van 6 tot 12 jaar (geboren tussen 1/1/2005 en
1/1/2005)

info?  054 51 61 63 - @ sport@galmaarden.be
Inschrijvingen? Verplicht en vanaf 18 april 2017 op
www.galmaarden.be

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

Superkindjesdag
De vakantie kan weer eindigen met onze spetterende superkindjesdag! Heb je zin om de laatste vakantiedag nog druk
spelend door te brengen? Allerlei coole dingen te doen om
te vertellen op de eerste schooldag? Schrijf je dan in voor
onze superkindjesdag!
Inschrijven kan vanaf 1 juli 2017.

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!

Wanneer?
25 augustus 2017
Waar?		
GC Baljuwhuis
Prijs?		
Gratis
Voor wie?
Kinderen vanaf 3 jaar (geboren in 2014 tot
		
en met 2005, kinderen moeten al 3 jaar zijn
		
op datum activiteit)
Inschrijven? is verplicht en kan vanaf 18 april 2017
		op www.galmaarden.be
Info?		
@ jeugd@galmaarden.be
		 054 51 61 60.

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
Info?		
@ jeugd@galmaarden.be
JONG VOLWASSENEN (m/v)
		 054 51 61 60

KRAK IN DE KINDEROPVANG GEZOCHT !
Speelplein Kornelius
Krokodil

• met of zonder kinderen
• combineerbaar met - eigen kinderen
- huishouden
- tijdskrediet
• zwangerschapsuitkering
• sociaal contact voor eigen kinderen

VOLWASSENEN (m/v)
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 vanaf het 3de kind op éénzelfde dag aanwezig is
gratis.
• opvangdagen te kiezen
• thuis tijdens examens en vakanties
Er moet voor elke vakantie op voorhand
ingeschrevan kinderen
• blijvende zorg voor baby’s, peuters,
kleuters, …
ven worden. Dit gebeurt online op www.galmaarden.
• zelfstandig werken
be vanaf 18 april 2017.
Info: @ marleen.segers@galmaarden.be
 054 51 61 60
Nieuw! Betaling gebeurt bij inschrijving.
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Onthaalouders zijn een zeer gevarieerd publiek
qua leeftijd en opleidingsniveau.
Voor meer info over de job van onthaalouder,
bel 070/24 60 41

GROOTOUDER (m/v)

SAMENWERKEND (m/v)

Infoavond – Peuterpuberteit

Waar?		
GC Baljuwhuis – Brouwerzaal
Wanneer?
Donderdag 18 mei 2017 van 19u30 tot 22u
Spreker?
Kindercoach Tamara
Noynaert uit Gooik
• vele mogelijkheden : - moeder-dochter
• combineerbaar - met pensioen
- man-vrouw
opvang eigen kleinkinderen
Voor wie? -- met
Ouders
met peuters, grootouders,
toekomstige
- vriendinnen
met vrije
tijd
• grotere opvang
• beperkte opvang mogelijk volgens eigen keuze
		ouders...
• werken met een collega
• vele mogelijkheden bespreekbaar : dagen, uren,
periodes, vervangingen, aantal kinderen

• gedeelde verantwoordelijkheid

Prijs?		
Gratis
Inschrijven? Verplicht!
		@ jeugd@galmaarden.be
		 054 51 61 60

BUIT
VAKAN

•
•
•
•

vrije t
comb
omga
speelk
(klein

Jeugd
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In de kijker
Er viel weer heel wat te beleven...
Uitreiking Bronzen Urbanus

Kaffee Matinee met "De Kringband"

Kampioenenviering en uitreiking sportprijzen

Opening vernieuwde Mountainbikeroute

Tabletcursus

Garageverkoop
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Bibliotheek
Openingsuren





dinsdag
woensdag
vrijdag
zaterdag

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

Sluitingsdagen






vrijdag 14 april 2017
zaterdag 15 april 2017
vrijdag 26 mei 2017
zaterdag 27 mei 2017
dinsdag 13 juni 2017

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"

Leesgroep

Voorleesmomenten 2017

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. Deelname is gratis!

Woensdag 26 april:		
1ste en 2de kleuterklas
Woensdag 3 mei:		
3de kleuterklas en
				1ste leerjaar
Woensdag 7 juni:		
1ste en 2de kleuterklas
Woensdag 14 juni:		
3de kleuterklas en
				1ste leerjaar

Dinsdag 11 april 2017 om 14 uur bespreken we het boek
"Stoner" van John Williams. Hierna is de volgende bijeenkomst op dinsdag 13 juni. Het boek is nog niet bekend.

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

BIB online

Winnaars gedichtendag "Humor"

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.

De winnaars van de gedichtendag 2017 zullen gekozen worden tijdens de jeugdboekenweek in de bib. Zij zullen nadien
een persoonlijke uitnodiging ontvangen voor het ophalen
van hun prijs tijdens de prijsuitreiking op Galmusant.

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

TONEELKRING
HELPT ELKANDER
bestaat

jaar

in augustus
2017

Openluchtspektakel op het domein Kasteel Steenhout
Naar aanleiding van het 100-jarig bestaan van de toneelgroep Helpt Elkander Vollezele gaan we op 18, 19 en 20 augustus
2017 een openluchtspektakel houden op het domein van Kasteel Steenhout.
We zullen ook een tentoonstelling organiseren over het ontstaan van de toneelgroep tijdens WO I. Er is in 1917 de eerste
keer toneel gespeeld voor de soldaten aan het front en hun familieleden. Met de opbrengst werden er voedselpakketten
aangekocht en opgestuurd naar het front. We zijn dan ook op zoek naar de nabestaanden van onze toneelgroep maar ook
naar de nabestaanden van de 76 soldaten die vanuit Vollezele naar het front getrokken zijn.
Daarom zouden we willen vragen om ons op de hoogte te brengen indien jullie verwanten hebben. Indien
jullie via de foto en/of de namen familie herkennen, kunnen jullie de gegevens via info@kt-helpt-elkander.
be of ludo.persoons@gmail.com doorsturen of bellen op 0477 24 58 26.
Voor meer info en reservatie kan je terecht op de website www.kt-helpt-elkander.be
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Op de website van www.kt-helpt-elkander.be
kan je de foto's individueel bekijken.

Vormingen en cursussen

Workshop - Proef je geluk

Computercursus: basiscursus/opfriscursus pc

Voeding en mindfulness

In deze cursus komt de belangrijkste basiskennis bod. Je
kan de cursus zeker ook volgen als opfriscursus.
De onderwerpen die aan bod komen zijn:
)) bureaublad, vensters, bestanden en mappen;
)) gebruik USB-stick;
)) internet;
)) e-mail;
)) tekst opmaak/tekstverwerking;
)) windows 10.

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?
30-31 mei 2017 en 1-2 juni 2017 (di-wo-do		
vr) van 9.00-12.00 uur (cursus 1) OF
		
20-21-22-23 juni 2017 (di-wo-do-vr) van
		
13.00-16.00 uur (cursus 2)
Waar?		
GC Baljuwhuis, Kammeersweg 2,
		1570 Galmaarden
Prijs?		
30 euro
Inschrijven? Vóór 15 mei 2017 voor cursus 1 en vóór 6
		
juni 2017 voor cursus 2. Dit kan vanaf 18
		
april op www.galmaarden.be
Info?		
 054 51 61 67
		@ cultuur@galmaarden.be

Wanneer?
24 april 2017 - 19.30-22.00 uur
Waar?		
GC Baljuwhuis - Galmaarden
Docent?
Annehieke Bryan
Prijs?		
18 euro
Info en inschrijvingen?
Arch’educ – Volkshogeschool Halle-Vilvoorde
@ info@archeduc.be
 02 454 54 01
 www.archeduc.be
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Cultuur
Theater Kollektief Galmaarden vzw speelt “Marius“
Laat je meevoeren naar het Marseille van de jaren ’20 met deze prachtige tragikomedie.
Met “Marius” van Marcel Pagnol pakt TKG uit met een van de grote klassiekers van het Franse theater. Een verhaal over het
verlangen naar verre einders, een verhaal over niet kunnen loslaten, een verhaal over liefde …
‘Bar de la Marine’ in de Oude Haven van Marseille wordt uitgebaat door César en zijn zoon Marius. Marius’ grote droom is
op een van de boten, die aan de voorzijde van de bar voorbij glijden, in te schepen en weg te varen naar verre landen.
Fanny, jong en mooi, verkoopt vis en schaaldieren voor de bar en houdt van kindsbeen af in het geheim van Marius. En
Marius heeft, zonder het toe te geven, altijd al van Fanny gehouden.
Om Marius niet te verliezen, verklaart Fanny hem haar liefde, voor hij met een schip vertrekt. Maar daardoor ontstaat er
ruzie tussen Marius en een oude vriend van César, de meester-zeilmaker Panisse, die ondanks zijn leeftijd, Fanny het hof
maakt. Heen en weer gesleurd tussen de lokroep van de zee en zijn liefde
voor Fanny, moet Marius nu een moeilijke keuze maken.
Spelen voor u: Sven Defrère – Helena Deleye – Kim Gettemans –
		
Jorgen Van Boven – Jan Faveyts – Johan Smeulders 		
Kimberly De Mulder – Evelien Dauw – Rudi Faveyts –
		Elie Herregodts
Regie:		
Greet Desper
Data:
 vrijdag 7 april om 20.30 uur
 zaterdag 8 april om 20 uur
 vrijdag 14 april om 20.30 uur
 zaterdag 15 april om 20 uur
Reservatie verplicht: 0475 90 05 43 of www.tkgvzw.be

Muziekacademie
In 1967 - exact 50 jaar geleden - zag de Gooikse muziekacademie het levenslicht, destijds nog onder
de vleugels van de Academie van Halle.
50 jaar Academie kunnen we niet onopgemerkt laten voorbij gaan! We nemen in 2017-2018 de tijd
om stil te staan bij wat de geschiedenis te vertellen heeft en uiteraard ook de tijd om deze gebeurtenis uitgebreid te vieren!
Hou de activiteitenkalender en komende nieuwsbrieven in de gaten voor onze verdere feestinitiatieven via http://www.gooik.be/leren/academie-mwd/activiteiten.
De volksmuziekgilde Sint-Maarten uit Gooik mag ook 50 kaarsjes uitblazen,
daarom zullen we onze jubilea gezamenlijk vieren met een feestconcert op
23 augustus 2017 in de kerk van Gooik, onder het thema ‘Folk meets Classics’. Graag tot dan!
Activiteiten
ÍÍ 28 en 29 april, 5 en 6 mei - Voorstelling volwassenen i.s.m. Wilskracht en Vreugd - Klas Marijke en Peggy om 20 uur
in het GC Baljuwhuis
ÍÍ 13 mei - Dansoptreden - Dansklas Galmaarden om 16.30 uur en om 19 uur in het Koetshuis te Roosdaal
ÍÍ 12, 13 en 14 mei - Woordfestival Gooik - woordklas Barbara in de Academie te Gooik
ÍÍ 19 en 20 mei - Voorstelling en examen toneel - woordklas Marijke om 20 uur in het GC Baljuwhuis
ÍÍ 19, 20 en 21 mei - Woordfestival Herne - Sophie
ÍÍ 24 mei - Folkbal - volksmuziekklas (MuziekMozaïek om 20 uur in De Cam te Gooik
ÍÍ 27 juni - Prijsuitreiking om 19 uur in het GC Baljuwhuis
ÍÍ 29 juni - Proclamatie H3 - Alle afdelingen - 19.30 uur - Cultuurschuur De Cam te Gooik

24

Gem eente Galmaarden

Cultuur
Galmusant, dé vrijetijdsdag van Galmaarden
Op zondag 23 april 2017 organiseert de dienst vrije tijd van onze gemeente, in samenwerking met de cultuur-, jeugd- en sportraad, voor de derde maal Galmusant in het
GC Baljuwhuis. Ook dit jaar staat er heel wat op het programma.
Op de vrijetijdsbeurs stellen verenigingen hun werking graag voor aan de inwoners
van Galmaarden en omstreken. Galmusant is de ideale gelegenheid om in een aangename sfeer kennis te maken met het rijke socioculturele leven van de gemeente. Naast
de infostanden zijn er onder andere optredens, demonstraties, initiaties en animaties.
Nieuw dit jaar is de organisatie van een ‘free podium’ waarbij 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 vóór 10 april aan op de dienst vrije tijd (GC Baljuwhuis) of via cultuur@galmaarden.be om
deel te nemen aan het free podium.
Tijdens Galmusant kan je uiteraard ook terecht op de streekproductenbeurs Pajotternijen om er te proeven van de
typische streekproducten van het Pajottenland.
Galmusant is een absolute aanrader voor een leuk dagje uit met de hele familie.
Bezoek ons in het GC Baljuwhuis: Kammeersweg 2 - 1570 Galmaarden
Op zondag 23 april 2017 van 13 uur tot 18 uur. De toegang is gratis.
Het gedetailleerde programma kan je raadplegen op www.galmaarden.be.
Voor meer info kan je terecht op de dienst vrije tijd van onze gemeente:
Sylvie Leblicq
 054 51 61 67
@ cultuur@galmaarden.be

Zomaar een zomeravond... gratis
concert in GC Baljuwhuis
Dit jaar staan er maar liefst twee optredens op de affiche van
Zomaar een zomeravond.
We starten met de Ketnetband, de meest swingende band van
het land. Charlotte, Matthew, Maureen, Sien en Giovanni komen
naar Galmaarden om een onvergetelijke, swingende en knettergekke show te brengen.
Daarna neemt Tom Dice het over. Tom Dice werd bekend door
zijn deelname aan X-factor op VTM. In 2010 vertegenwoordigde
hij België op het Eurovisiesongfestival waar hij uiteindelijk een
zesde plaats behaalde en hiermee de beste Vlaming ooit werd op
het Eurovisiesongfestival.
Kom jij mee zingen en dansen? Het wordt ongetwijfeld
het feestje van het jaar! Praktisch: donderdag 20 juli – GC
Baljuwhuis
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in Galmaarden
Wedstrijd:
“Waar in Galmaarden?”
Ken je Galmaarden door en door? Dan is deze rubriek
een uitdaging voor jou. Ergens in Galmaarden is deze
foto genomen. Aan jou 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 30 april 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: De borre (bron) op de Noremansberg in Galmaarden. Het paard van de Pauwel
komt hier drinken. Proficiat aan de heer Dirk Deteye
woonachtig in Galmaarden.


NAAM: ......................................................................
ADRES: .....................................................................
.................................................................................
: .............................................................................
@: .............................................................................
OPLOSSING:.................................................................
.................................................................................
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in Galmaarden
April

Meer info

vanaf maandag 3 april

Aquagym

De Gavers

KVLV Herhout - kvlvherhout@outlook.com

maandag 3 april

Kookles: thema Pasen

Parochiezaal Galmaarden

KVLV Galmaarden - kvlv.galmaarden@gmail.com

woensdag 5 april

Bloemschikken: thema Pasen

“Passie voor bloemen” - Tollembeek

KVLV Galmaarden - kvlv.galmaarden@gmail.com

vr-za 7-8-14-15 april

Toneelvoorstelling Marius

GC Baljuwhuis

Theater Kollektief Galmaarden vzw - 0475 90 05
43 - www.tkgvzw.be

woensdag 12 april

Ommegang Heilig Kruis

Parochielokaal Galmaarden

Broederschap Heilig Kruis ommegang.galmaarden@gmail.com

maandag 17 april

Paasmaandagwandeling

Marktplein Galmaarden

Davidsfonds Galmaarden

woensdag 19 april

Bloemschikken “lentedecoratie voor
buiten”

“Passie voor Bloemen” Tollembeek

KVLV Herhout - kvlvherhout@outlook.com 0485 32 35 72

zaterdag 22 april

Wielerwedstrijd Juniores

Tollembeek-Vollezele

WK Tollembeek Sportief - 054 58 08 54

zondag 23 april

Vrijetijdsdag Galmusant

GC Baljuwhuis

Dienst Vrije Tijd - 054 51 61 67

maandag 24 april

Workshop Proef je geluk: voeding en
mindfulness

GC Baljuwhuis

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

woensdag 3 mei

Wandeltocht 5deTollembeekse Hanezoekerstochten

zaal Willem Tell

Parel van het Pajottenland - 054 56 73 74 http://parelvanhetpajottenland.be

dinsdag 9 mei

Bedrijfsbezoek Breydelham en
bedevaart

Pastorie Herhout

KVLV Herhout - kvlvherhout@outlook.com 0485 32 35 72

zaterdag 13 mei

KVLV ShareFair Geefmarkt of -plein

Parochielokaal Galmaarden

KVLV Galmaarden - kvlv.galmaarden@gmail.com

zondag 21 mei

Wandeling en Brunch

Parochielokaal Galmaarden

KVLV Galmaarden - kvlv.galmaarden@gmail.com

Mei

zondag 28 mei

Molendag ‘Graan’

Heetveldemolen - Tollembeek

www.waterenwind.be

vanaf dinsdag 30 mei

Computercursus

GC Baljuwhuis

Dienst Vrije Tijd - 054 51 61 67

donderdag 1 juni

Dans Voluit

Parochiezaal Galmaarden

KVLV Galmaarden - kvlv.galmaarden@gmail.com

donderdag 8 juni

Kookles “ Gerechten uit Spanje en
Portugal”

Pastorie Herhout

KVLV Herhout - kvlvherhout@outlook.com 0485 32 35 72

vanaf dinsdag 20 juni

Computercursus

GC Baljuwhuis

Dienst Vrije Tijd - 054 51 61 67

zondag 25 juni

Begeleide ochtendwandeling door
bos

Kapel St Paulus

KVLV Herhout - kvlvherhout@outlook.com 0485 32 35 72

doorlopend

Wijnactie 2017

Juni

De Okkernoot vzw

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 je gebruik te maken van dit formulier om ons in te lichten en te bezorgen aan het gemeentebestuur,
Marktplein 17.
Ik heb de volgende melding:
openbare verlichting defect
wateroverlast
muskusratten
straatnaambord beschadigd of verdwenen
verkeerssignalisatie beschadigd of verdwenen
sluikstorten
distels
andere:
________________________________________________________________________________
Uw gegevens:
Naam ______________________________________________________________________________________
Adres ______________________________________________________________________________________
Telefoon ____________________________________________________________________________________
E-mail ______________________________________________________________________________________
Plaats waar het probleem zich voordoet:
Straat ______________________________________________________________________________________
ter hoogte van huisnummer _____________________________________________________________________



Het volgend nummer van “Samen” zal begin juli 2017 verschijnen.

De nieuwe versie UiTdatabank staat open! Gelieve vóór 1 juni 2017 jouw teksten, foto en/of logo te mailen naar

De laatste scherpe kantjes werden afgevijld van de nieuwe, info@galmaarden.be en jouw activiteiten in te brengen in de Uitdatasnellere versie van de UiTdatabank. Ga dus nu naar de UiT- bank. De handleiding kunt u aanvragen op hogervermeld e-mailadres.
databank en voer jouw activiteit in. Je zal er geen spijt van Na deze datum worden deze onder voorbehoud opgenomen.
krijgen!

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

NIEUWE OPENINGSUREN
Zie pagina 14
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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 19 • 1570 Galmaarden
 054 89 04 70
Federale Pensioendienst
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

