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Het volgend nummer van “Samen” zal begin oktober 2017 verschijnen. Gelieve vóór 1 september 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 emailadres. Na deze datum worden deze onder voorbehoud opgenomen.

Jubilarissen 2017 (periode april tot juni)
Gouden bruiloft (50 jaar gehuwd)
Jean Van Der Stichelen en Yvette Corron			

8 april 1967

		

Lucien Brichau en Yolande De Ro			

29 mei 1967

		

Octaven Van Geyte en Maria Gommers			

10 juni 1967

		

Michel Criquielion en Godelieva Carion			

14 juni 1967

Diamanten bruiloft (60 jaar gehuwd)

		

Georges Depelseneer en Helena De Boeck		

1 juni 1957

Briljanten bruiloft (65 jaar gehuwd)

		

Paul Vankueken en Blanche Oomen			

12 april 1952

		

Camille Janquart en Odile Everaet			

21 mei 1952

		

Georges Mertens en Irma Depelseneer			

29 mei 1952

Namens het gemeentebestuur hartelijk proficiat!
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Voorwoord

Elke dag is een geschenk.
Soms pakt het goed uit, soms minder goed. Maar elke dag brengt ons verrassingen die we in al
onze overhaasting dreigen te mislopen.
Hoe vaak gebeurt het niet dat we met een strak geplande agenda aan de dag beginnen en ’s
avonds thuiskomen en ons de vraag moeten stellen: “Hoeveel van mijn plannen heb ik nu vandaag kunnen realiseren?” “Wat heb ik vandaag eigenlijk allemaal gedaan?”
Ons pad leidt ons niet steeds rechttoe rechtaan waar we heen willen. Het is een kunst om van deze al dan niet toevallige
geschenken te leren genieten. Al was het maar van een simpele “goeiedag” of een beleefd “dankjewel!”.
Ik heb recent heel wat nieuwe mensen leren kennen. Stuk voor stuk mensen met een moeilijk, maar moedig verhaal. Deze
mensen zijn voor mij een grote steun. Ze tonen elk van ons hoe relatief het begrip “geluk” of “gelukkig zijn” wel is. Mensen
met een goede gezondheid en een mooie job die dagelijks in een warm nest mogen thuiskomen staan mogelijk minder lang
stil bij deze vaststelling.
In elk geval wil ik u allen graag de boodschap meegeven om meer en intenser van de kleine dingen te leren genieten. Pak
de geschenken die zich aandienen uit en deel ze met uw omgeving.
In de zomer willen we vanuit het gemeentebestuur ook graag enkele kansen aanbieden om in een gezellige sfeer van het
leven te genieten. Tal van initiatieven voor jong en oud hebben als doel onze inwoners samen te brengen in een sfeer van
plezier en samenhorigheid. Geniet daarom van de sportkampen, de uitstappen van de jeugdregio, de Superkindjesdag, de
speelpleinwerking en Zomaar een Zomeravond. De editie van dit jaar belooft een echt feest te worden in onze Baljuwtuin
met twee gratis optredens van De Ketnetband én Tom Dice.
Zorg dat je erbij bent en… geniet!
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

G e me e n t e G a lma a rd e n
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Uit de gemeenteraad
Er wordt een retributiereglement vastgelegd voor de
deelname aan de activiteiten in samenwerking met de
jeugdregio Pajottenland:
;; Kid Rock op vrijdag 14 juli 2017: 10 euro per persoon
;; Efteling op donderdag 27 juli 2017: 25 euro per
persoon
;; Woodkid op vrijdag 11 augustus 2017: 15 euro per
persoon
;; T-day op woensdag 30 augustus 2017: 10 euro per
persoon
De gemeenteraad neemt kennis van het jaarverslag 2016
van de gemeente Galmaarden, opgesteld door de heer
Yvan Gielens, informatieveiligheidsconsulent bij Haviland, in het kader van het informatieveiligheidsbeleid.
Vanaf 1 april 2017 tot en met 31 december 2019 wordt
een gemeentebelasting geheven op de voor de inwoners
kosteloze verspreiding aan huis van niet-geadresseerde
drukwerken met handelskarakter en daarmee gelijkgestelde producten.
De gemeenteraad beslist deel uit te maken van de Interlokale Vereniging “Woonwinkel Pajottenland. De samenwerkingsovereenkomst treedt in werking op 1 november
2017.
De gemeenteraad beslist het project “Intergemeentelijke
Natuur- en Landschapsploegen” te verlengen voor het
jaar 2017.

PWA

Gevonden voorwerpen:

(Plaatselijk WerkgelegenheidsAgentschap)

Volgende voorwerpen kan je afhalen op het gemeentehuis:
)) bril met bronskleurig ijzeren montuur, achtergelaten bij
het loket stedenbouw, gemeentebestuur Galmaarden;
)) huissleutel met hanger (Hubo), gevonden aan de ingang van Delhaize Galmaarden in december 2016;
)) sleutelbos met sleutelhanger Honda gevonden in de
Wallestraat te Waarbeke op 2 januari 2017;
)) autosleutel Mercedes, gevonden in de Wilderstraat te
Galmaarden op 16 februari 2017;
)) harde brillenkas met drukknop, bruin geweven stof met
rode binnenkant + brillendoekje van optiek De Putter
Geraardsbergen, achtergelaten bij het loket stedenbouw, gemeentebestuur Galmaarden.

Voor alle inlichtingen kan je in het Sociaal Huis terecht
bij Betty Vanaudenhove:
LL elke dinsdag en donderdag van:
)) 8u tot 12u
)) 13u tot 14.30u (enkel op afspraak)
)) telefonisch bereikbaar op 054 89 04 70
)) gesloten: 1 augustus tot en met 28 augustus
LL PWA-voorzitter: Marc Teteye
))  0475 62 11 18
)) voorzitter@ocmwgalmaarden.be
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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.

Milieu
Containerpark

Afhalen houthaksel

Het containerpark is gelegen in de Brusselstraat 23 B te
Galmaarden.

Op de terreinen aan de gemeentelijke loods in de Schoolstraat te Tollembeek kan hakselhout afgehaald worden. Dit
hakselhout is afkomstig van gemalen snoeisel van de gemeentelijke plantsoenen.
Afhaling kan enkel gebeuren door inwoners, onder toezicht
van gemeentepersoneel op vrijdagen van 9 tot 12 uur.

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

Groene pluim

Milieutip

De Groene Pluim van de Galmaardse Milieuraad ging dit keer
naar de Chiro Albatros. De bijna voltallige groep nam met
plezier de welverdiende Groene Pluim in ontvangst. Ze legden ons en de pers gaarne uit hoe zij hun best doen voor
ons milieu.

De Tollembeekse chiro googelt via een duurzame zoekmachine ECOSIA. Deze werd opgestart na de VN klimaatconferentie. Ecosia schenkt 80% van haar winsten aan het regenwoud via een samenwerkingscontract met het Wereld
Natuur fonds.
Er werden al 7 000 0000 bomen geplant. Ecosia publiceert
ook openlijk zijn boekhouding, toegankelijk voor iedereen,
als bewijs waar de winsten naartoe gaan.
Studenten in Gent, zegt Tillo, gebruiken Ecosia en delen het
op grote schaal. Zelf kan je in de rechterhoek van je scherm
nagaan hoeveel bomen er door jouw zoekacties al geplant
werden.
Volg hun voorbeeld en download (i.p.v. Google) de app ECOSIA voor jouw zoekacties! Zo eenvoudig kan het zijn om je
steentje bij te dragen aan ons milieu!

Foto Persinfo - F. Kempeneer

Kathy Vandekerckhove
Voorzitter Milieuraad

Het jaarthema van de Chiro is dit jaar Chirocycle.
Drie woorden: precycle, recycle en upcycle. Of in één woord:
minder verspillen! Minder verspilling van eten, van materiaal, van water, van energie en van grondstoffen. Hoe? Door
afval te vermijden, spullen te hergebruiken, of door van iets
ouds iets nieuws te maken. Door te kringlopen dus.
Een deel van de opbrengst van hun activiteiten ging naar
GoodPlanet Belgium.
Zij inspireren jongeren om een duurzame samenleving te
realiseren door positieve acties te ondernemen en expertise
te delen.
Kathy Vandekerckhove
Voorzitter Milieuraad
Foto Persinfo - F. Kempeneer

G e me e n t e G a lma a rd e n
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SOCIAAL HUIS
Aanvragen van pensioenen, parkeerkaarten en tegemoetkomingen
voor personen met een handicap
Pensioenen
Hoe krijg je een idee van je toekomstige pensioendatum en -bedrag?
• surf naar de website: mypension.be;
• telefonisch: 1765;
• in een gewestelijk kantoor: kantoor Vlaams-Brabant en Brussel, Zuidertoren, 1060 Brussel; elke werkdag van 9 uur
tot 11.30 uur en van 13.30 uur tot 16 uur;
• tijdens een zitdag van de Federale Pensioendienst.
Zitdagen vinden ondermeer plaats in:
Galmaarden		
Sociaal Huis			
3de dinsdag (uitgezonderd juli en augustus)
				Marktplein 19			9 uur tot 11.30 uur
Halle			Stadhuis			3de donderdag
				
Oudstrijdersplein 18		
9 uur tot 11.30 uur en van 13 uur tot 15.30 uur
Geraardsbergen		Sociaal Huis			1ste vrijdag
				
Kattestraat 27			
9 uur tot 12 uur en van 13 uur tot 15.30 uur
Ninove			Stadhuis			4de donderdag
				
Centrumlaan 100		
9 uur tot 11.00 uur
Hoe en waar het pensioen aanvragen?
Indien Galmaarden je hoofdverblijfplaats is:
• surf naar de website: www.pensioenaanvraag.be;
• in een gewestelijk kantoor: kantoor Vlaams-Brabant en Brussel (zie hierboven);
• tijdens een zitdag van de Federale Pensioendienst (zie hierboven);
• je kan je pensioen aanvragen bij de sociale dienst van het OCMW tijdens de openingsuren, maar enkel als je de
exacte pensioendatum kent!
Denk eraan: als je hulp wenst, vergeet volgende zaken niet mee te nemen: identiteitskaart (+ pincode) en bankrekeningnummer

Parkeerkaart en tegemoetkomingen voor personen met een handicap
Federale tegemoetkomingen
Inwoners die een bijzondere graad van arbeidsongeschiktheid hebben kunnen, indien nodig mits een voorafgaand medisch onderzoek, van een bijkomende financiële vergoeding of voordelen genieten van de FOD Sociale Zekerheid. Enkele
voorbeelden zijn :
• integratietegemoetkoming;
• inkomensvervangende tegemoetkoming;
• verhoogde kinderbijslag;
• parkeerkaart;
• sociale en fiscale voordelen;
• kortingen.
Voor meer info over de inhoud van deze uitkeringen/voordelen, de procedure, de voorwaarden kan je terecht op de website: www.handicap.belgium.be
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sociaal huis
Hoe en waar de tegemoetkomingen aanvragen?
• online op www.socialsecurity.belgium.be (toekennen-van-rechten-aan-personen-met-een-handicap) door in te loggen met je elektronische identiteitskaart (eID) en pincode;
• je kan je tegemoetkoming aanvragen bij de sociale dienst van het OCMW tijdens de openingsuren van het Sociaal
Huis.
Denk eraan: als je hulp wenst, vergeet volgende zaken niet mee te nemen: identiteitskaart (+ pincode), je bankrekeningnummer en de naam van je behandelend arts.
Nood aan een gesprek met een medewerker van de FOD Sociale Zekerheid?
Heb je reeds een aanvraag of een dossier lopen bij de FOD Sociale Zekerheid Directie Generaal Personen met een
handicap? Stelt er zich een probleem binnen dit dossier? Doet er zich een wijziging voor? Heb je vragen en wens je een
gesprek met een medewerker van deze dienst?
Je kan daarvoor terecht op de zitdag van de FOD Sociale Zekerheid, elke 2de maandag van de maand van 13 uur tot 16
uur. Je moet vooraf een afspraak maken.

De Vlaamse tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB)
Dit is een tegemoetkoming die je kan ontvangen als je 65 jaar of ouder bent én als je zelfredzaamheid beperkt is.
Sinds 1 januari 2017 is er een nieuwe, online procedure voor het aanvragen van een tegemoetkoming hulp aan bejaarden bij de Vlaamse Sociale Bescherming.
Hoe en waar de tegemoetkomingen aanvragen?
•
•

online op www.vlaanderen.be/nl/gezin-welzijn-en-gezondheid/handicap/tegemoetkoming-voor-hulp-aan-bejaardenthab door in te loggen met je elektronische identiteitskaart (eID) en pincode;
je kan je tegemoetkoming aanvragen bij de sociale dienst van het OCMW tijdens de openingsuren van het Sociaal
Huis.
Denk eraan: als je hulp wenst, vergeet volgende zaken niet mee te nemen: identiteitskaart (+ pincode), je bankrekeningnummer en de naam van uw behandelend arts

Pincode vergeten?
I) Je weet je PINcode niet meer, maar je hebt wel nog de brief van de gemeente met je PUKcode.
Als je driemaal na elkaar een foute code intikt, blokkeert de microchip. In dat geval ben je aangewezen op de dienst
Bevolking van je hoofdverblijfplaats. Vergeet het originele document met je PUKcode niet. Met die PUKcode kan je bij de
dienst Bevolking je pincode deblokkeren of wijzigen.

II) Je weet je PINcode en PUKcode niet meer:
Je hebt twee opties.
1. ofwel kan je de codes opnieuw opvragen bij de dienst Bevolking van je hoofdverblijfplaats;
2. ofwel vraag je ze online op via de website van de FOD Binnenlandse Zaken.
De codes worden binnen de drie weken opgestuurd naar je gemeente. Die verwittigt je zodra ze beschikbaar zijn. In
tegenstelling tot de aanvraag moet je dus sowieso langsgaan bij de dienst Bevolking om je nieuwe pincode te koppelen
aan je eID.

G e me e n t e G a lma a rd e n
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Politie - preventie
Ook goede buren in de zomer!
De provincie Vlaams-Brabant telt 65 prachtige gemeenten!
Met de mooie zomerse dagen komen buren meer in contact
met elkaar door te genieten van een lekkere barbecue met
vrienden, een feestje...
Spijtig genoeg ontstaan ook ergernissen, zoals lawaaihinder, geurhinder, blaffende honden... Praat hierover tijdig
met je buur.
De ervaring leert dat contact opnemen met buren niet vanzelfsprekend is. De ergernis of het probleem wordt vaak niet
besproken, waardoor het conflict niet opgelost geraakt en
escaleert.
Heb jij zelf al geprobeerd om te praten met je buur, maar
lukt dit niet of durf je niet? Dan kan burenbemiddeling je
helpen.
Want burenbemiddeling helpt echt! Hoe werkt burenbemiddeling?
Je neemt contact op met de dienst burenbemiddeling en
schetst het probleem. Neutrale burenbemiddelaars komen
na afspraak langs en luisteren naar je verhaal. Ze nemen
daarna contact op met je buur en luisteren naar zijn verhaal. Vervolgens worden jullie samen uitgenodigd op neutraal terrein, onder begeleiding van de bemiddelaars, om
het probleem uit te praten.
Wat zijn de basisprincipes van burenbemiddeling?
;; Gratis aanbod voor elke burger.
;; De deelname is vrijwillig: elke buur beslist zelf of hij
samen wil zitten.
;; De bemiddelaar stelt zich onpartijdig op.
;; De inhoud van de gesprekken is/ blijft vertrouwelijk.
;; De bemiddelaar waakt erover dat jij en je buur de kans
krijgen om jullie standpunten, emoties, frustraties en
verwachtingen te verwoorden op een rustige manier.
;; Beide partijen zijn gelijkwaardig.
;; Geen strafrechtelijke feiten of zaken die aanhangig zijn
bij een rechtbank
Hoe kan jij beroep doen op burenbemiddeling?
Neem contact op met de dienst burenbemiddeling van je
gemeente of bij de provincie Vlaams-Brabant:
@ burenbemiddeling@vlaamsbrabant.be
 016-26 78 01 (tijdens de kantooruren)
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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. Je kan 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. Je kan hen
eenvoudig bereiken:
inspecteur Bert Langhendries:		
0471 87 24 26
inspecteur Yves Baeyens:		
0471 87 24 27
inspecteur Godelieve Ricourt: 		
0471 87 24 28
Buiten de vermelde openingsuren kan je ook terecht in de
wijkposten Bever of Herne.

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

In de klas konden de kinderen hun sport tentoon stellen,
door eens te tonen wat ze nodig hebben om hun sport te
beoefenen. Het was een toffe week vol met spel en beweging!
Project My Machine
Leerlingen bouwen samen een raket.
Op vrijdag 19 mei ging de 3de graad op bezoek in het Technisch Instituut Sint-Jozef. Niet zomaar, maar in het kader
van het project 'MyMachine'. Senne (5de leerjaar) had een
idee voor een wonderlijke machine, om in gedachten van
de ene naar de andere planeet te reizen. Deze machine,
'de Planetenkijker', werd ontworpen en uitgevoerd door de
leerlingen van het 6de jaar uit het Technisch Instituut SintJozef in samenwerking met Nils Welckenhuysen en Jonas De
Keyzer van hogeschool HOWEST uit Kortrijk.

Bewegingsweek
Tijdens de bewegingsweek werd er extra aandacht besteed
aan 'BEWEGEN'. We warmden elke morgen op met dans bij
juf Ulrike. We maakten kennis met yoga en kwamen even
tot rust. Er werd gefietst aan de hand van een parcours.

In de aanloop naar de onthulling van het project organiseerden we een techniekworkshop voor de klas van 5 en 6.
Om echt ver te reizen hebben de kinderen hun eigen raket
met lanceerplatform gebouwd. We waren heel blij om bij
het bouwen de hulp te krijgen van de leerlingen van het
6de jaar elektrotechnieken en industriële ict. Op het einde
kon iedereen zelf testen welke raket het hoogste vloog en
hoe dat kwam. Heel wat factoren beïnvloeden namelijk de
vliegprestaties van een raket.

In de 2de graad werd ook verkeer geoefend, want er moest
rekening gehouden worden met voorrangsregels. Er werd
gewandeld, gezwommen en we deden samenwerkings- en
bewegingsspelletjes.

Thuis en in de klas kunnen de toekomstige ingenieurs zeker
verder met hun raket: bedenken, ontwerpen, uitvoeren en
natuurlijk testen en evalueren.
Het was een boeiende en leerrijke voormiddag en we bedanken iedereen die er aan meehielp.
Vergeet deze datum niet te noteren!
5 september 2017 - Infoavond
Inschrijven op afspraak: 0476 27 93 28 of mail naar
scholengroepb@sintcatharinacollege.be
De directie, het schoolteam en het oudercomité,
054 58 89 39 (afdeling Galmaarden)
0476 27 93 28 (GSM directie)
http://galmaarden.sintcatharinacollege.be/wordpress/
Volg ons ook op Facebook!

Gemeente Galmaarden
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Onderwijs
Gemeentelijke Basisscholen Galmaarden
30 juni !! De laatste dag van schooljaar. Nog even en het is grote vakantie. Voor de 91 kinderen van de derde kleuterklas
en voor de 82 zesdejaars is het een zeer speciale “laatste schooldag”.
Zij sluiten een hoofdstuk uit hun schoolcarrière af en kijken vol verwachting uit naar wat komen gaat: het nieuwe, het
onbekende, de grote uitdaging… Aan alles zie je echter dat ze er klaar voor zijn.
In 3 jaar tijd hebben de kleuterjuffen met geduld, inzet, creativiteit en… steunend op hun ervaring van het peutertje een
leerling gemaakt die klaar is voor het eerste leerjaar. ”Als ik terugkom na de vakantie leer ik lezen, rekenen en schrijven.”
Met deze mooie vooruitzichten stappen deze kinderen de vakantie in. Uitdagend en superleuk maar op 1 september zullen
er toch vele kinderhartjes sneller slaan als ze voor de eerste keer de klas van het eerste leerjaar betreden.
Nog eens 6 jaar later kunnen de juffen van het lager fier zijn op de groep jonge pubers die zij, degelijk voorbereid, uitsturen
naar “het middelbaar”. Uiteraard was de weg die deze kinderen gedurende die 9 jaren afgelegd hebben niet altijd bezaaid
met rozen. Maar dat zij toch een boel mooie herinneringen meenemen uit hun tijd op de basisschool blijkt uit onderstaande
getuigenissen.

Toen wij hier toekwamen werden wij hartelijk verwelkomd door de directeur en de juffen. We voelden ons direct thuis. In de
kleuterklas mochten wij veel knutselen en spelen. In het lager begon het serieuze werk. De juffen hebben er wel voor gezorgd dat de lessen heel leuk waren. Er waren ook leuke activiteiten: leerrijke uitstappen naar Gent, Gaasbeek, Mechelen;
toffe muzische activiteiten, projecten techniek; schoolfeesten en natuurlijk de openluchtklassen in Genk en Nieuwpoort.
Nu moeten we een grote stap zetten en zullen wij de school met pijn in het hart verlaten. Wij zullen nog vaak terugdenken
aan de juffen en de toffe tijd in H6.
6de leerjaar GBS Galmaarden

Heel de klas zit hier al op school sinds de kleuterklas.We stellen ons even voor en vertellen jullie een paar herinneringen:
Britt: Ik ben Frietje, mijn leuke herinnering is de vriendschap die er al is sinds de kleuterklas.
Ximen: Ik ben Muilezel, de gekste herinnering die ik me altijd zal blijven herinneren is dat iedereen de gekste
bijnaam kreeg die je maar kan bedenken.
Lonne: Ik ben Leonie, een super herinnering voor mij is dat ik het 5de leerjaar heb overgeslagen. Dat was een hele
verandering...!
Wiebe: Ik ben Fiebie, een gekke herinnering is dat ik het super vond om mijn vinger te slijpen. :-)
Jelle: Ik ben Jellerino, de beste herinnering is dat ik in het 5de leerjaar helemaal ben veranderd en mijn
klasgenoten accepteren mij nu meer.
Keano: Ik ben Kéké, de leukste herinnering voor mij is dat ik de chocolade uitdeler was van de klas...
De meisjes blij, ik ook blij!
Eli:
Ik ben Elikopter, een lieve herinnering voor mij is dat de juffen altijd voor me klaar stonden.
6de leerjaar GBS Herhout
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Onderwijs
Weldra gaat de grote vakantie beginnen! Maar
dit wil ook zeggen dat wij afscheid moet nemen
van Centrumschool ‘De Knipoog’ en onze klasgenootjes.
Op 1 september 2011 stapten wij met onze nieuwe grote boekentas het eerste leerjaar binnen.
We leerden er lezen, schrijven en rekenen. Elk
schooljaar gingen we op schoolreis. We gingen
naar het avontuurlijke Pairi Daiza, naar Plopsa
Indoor, naar het oude Bokrijk, op ponykamp
naar Woumen, op winterklassen naar Bütgenbach en op zeeklassen naar Blankenberge. Het
zijn stuk voor stuk mooie herinneringen. Maar de
leukste was Blankenberge. Onze laatste fuif was
megacool en de sfeer was top!
Maar dit was soms ook anders. Zo werden onze klassen in het vijfde leerjaar terug door elkaar gegooid. Dit was even
aanpassen, maar we hebben hierdoor ook nieuwe vriendjes bij. Respect en beleefd zijn is wat wij in deze school geleerd
hebben en dit nemen wij zeker mee in ons verdere leven. Als wij terugblikken op onze jaren in de lagere school, weten
wij dat alle juffen en meesters ons heel veel hebben geleerd en dat wij met een nog grotere boekentas vol kennis naar de
secundaire school kunnen!
6de leerjaar De Knipoog Tollembeek

De negen jaren hier op school zijn voorbij gevlogen. Veel tijd om ons te
vervelen hebben we niet gehad. Natuurlijk kregen we lessen Taal, Wiskunde en WO en vanaf het 5de leerjaar ook nog Frans.
Maar al deze serieuze lessen werden regelmatig afgewisseld met leuke
uitstappen (musicaklas in Neerpelt, theater, bezoek aan de bakker) en
toffe projecten (kaarsen maken, een Minion in elkaar knutselen, een
eigen game maken).
In deze negen jaar hebben wij hier ook een boel vrienden gemaakt. Wij
zullen ook met veel plezier terugdenken aan de juffen die veel geduld
met ons gehad hebben en die ons veel dingen geleerd hebben.

Wij zullen weldra met veel spijt afscheid nemen van onze “Notelaar”

Wij wensen alle afzwaaiers veel succes voor de volgende schooljaren en… voor iedereen een prettig en zonnig verlof!
Inschrijvingen tijdens de vakantieperiode (na telefonische afspraak):
)) van 3 juli tot 7 juli en
)) van 21 juli tot 31 augustus
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

Gemeente Galmaarden
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Sport
Zomersportkampen 2017

Familiezoektocht

Dit sportkamp wordt georganiseerd door de sportdienst en
de sportraad.

De familiezoektocht is een initiatief van Wandelclub
PAREL VAN HET PAJOTTENDLAND® in samenwerking
met de gemeente.

Wanneer?
Week 1: maandag 3 tot en met vrijdag 7 juli
Week 2: maandag 21 tot en met vrijdag 25 augustus
Telkens van 9 uur tot 16 uur Er is opvang voorzien tussen 8
uur en 17 uur.

Er werden 3 zoektochten van elk ongeveer 6 km uitgestippeld over verharde en onverharde wegen of 3 wandelingen
van telkens ongeveer 2 uur.

Waar?
Week 1: gemeentelijk sportplein Tollembeek
Week 2: gemeentelijk sportplein Galmaarden

Eén zoektocht vertrekt aan het Urbanus beeld in Tollembeek, een 2de start aan de kerk van Vollezele en een 3de
aan het Baljuwhuis in Galmaarden.

Wat?

Trek je wandelschoenen aan, neem je bril en je goed humeur mee en ontdek samen met familie en vrienden onze
gemeente!

Omnisport

Voor wie?
Jongeren van 6 tot 12 jaar
Prijs? 40 euro voor inwoners van Galmaarden
60 euro voor niet-inwoners

Vergeet eerst het reglement en de trajecten niet af te printen. Je vindt deze op onze website onder www.galmaarden.be/nieuws/familiezoektocht.aspx

info?  054 51 61 63 - @ sport@galmaarden.be
Inschrijvingen? Verplicht via www.galmaarden.be/digitaal-loket/reservaties-en-tickets.aspx

Over ringmussen en andere akkervogels
Op 18 juni werden de Ringmuswandelingen ingehuldigd. Vier leuke tochten door het mooie Galmaardse platteland,
samengesteld op initiatief van Samen Helpen vzw, het actiecomité ter ondersteuning van kankerpatiënten.
De mascotte van de tochten is de ringmus, een zangvogel die het de laatste jaren
helaas heel moeilijk heeft gekregen. Het lot van de ringmus wordt gedeeld door vele
andere zogenaamde ‘akkervogels’. Een sterke intensivering van het landgebruik heeft
deze soorten hier bij ons en in grote delen van West-Europa sterk doen afnemen. Gebrek aan voedsel en nestplaatsen zijn de grote boosdoeners.
Naast de ringmus gaat het om soorten als patrijs, kievit, veldleeuwerik en geelgors. Ooit waren ze zeer
algemeen in ons akkerland, maar tegenwoordig zeer
schaars en bijna verdwenen.
Het mooie platteland in onze gemeente is nog één van de betere gebieden voor akkervogels in Vlaanderen. Dat is mede te danken aan de gerichte maatregelen die door een
aantal instanties genomen worden: voedselakkertjes om de vogels de winter door te
helpen, hagen aanleggen om in te nestelen, enz...
Kleine beetjes die van enorm belang kunnen zijn. Het risico dat deze soorten verdwijnen is echter nog niet geweken en
er is nog een lange weg af te leggen vooraleer de akkervogels in hun vroegere glorie hersteld kunnen worden.
Neem deze zomer zeker eens de moeite om vlakbij huis een mooie wandeling te maken langs één van de ringmuswandelingen. Geniet van de mooie plekjes die je zeker zal ontdekken en vergeet niet te letten op de akkervogels die je kan
tegenkomen. Een leeuwerik die hoog in de lucht zijn eindeloze lied ten beste geeft of de dromerige zang van de geelgors
krijg je er gratis bij. Hopelijk hoeft het nooit zo ver te komen dat we die geluiden van het platteland moeten missen. In
een platteland zonder leven zou de stilte pijn doen aan de oren.
Deze wandelkaarten kan je bekomen bij Toerisme Pajottenland & Zennevallei in het Baljuwhuis - 054 58 91 67.
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Sport
Congoberg maakt zich op voor de Memorial Walter Wauters
Op zaterdag 30 september en zondag 1 oktober vindt op de
Congoberg in Vollezele een unieke wielertweedaagse plaats:
de Memorial Walter Wauters.
De Bende van WAW - een comiteit van familieleden, collega's, vrienden en sympathisanten - wil zo de herinnering levendig houden aan Walter Wauters, die op 31 oktober 2016
op 54-jarige leeftijd tijdens een fietstocht overleed aan een
hartfalen.
Walter Wauters was een gedreven sportjournalist en een
warme en sociaal voelende persoonlijkheid, gewezen voorzitter van het oudercomité van de basisschool en van de
cultuurraad van Galmaarden. Hij droomde ervan om op 'zijn'
Congoberg een veldrit te organiseren. De Bende van WAW
gaat die droom alsnog realiseren.

Op zondag 1 oktober is er de Congoberg Fietstoertocht die
de deelnemers doorheen het Pajottenland loodst. Er kan
worden gekozen uit een trajact van 40km of 80km. Halfweg
het parcours is er voor de deelnemers een bevoorrading
voorzien in het Sint-Godelieve Instituut in Lennik, waar Walter Wauters opgroeide en waar zijn kinderen school liepen.
Voor families met kleinere kinderen is er een Kidstour van
15km.
Een deel van de opbrengst van de Memorial Walter Wauters
wordt overgemaakt aan de Belgische Cardiologische Liga.
Meer info op www.memorialwalterwauters.be of via memorialwalterwauters@gmail.com

De Congoberg Cyclocross van zaterdag 30 september is een
nationale B-veldrit voor eliterenners zonder contract, amateurs, masters, nieuwelingen, junioren, meisjes en vrouwen.
Het is de negende wedstrijd in een reeks van negentien die
deel uitmaken van het regelmatigheidscriterium De Moedige
Veldrijder.
De wedstrijden worden gereden volgens de reglementen
van Cycling Vlaanderen. De dag begint met initiatie veldrijden voor jongeren van 10 tot 13 jaar en eindigt met een
veldrit voor dorpelingen en recreanten.
De toegang tot het veldritparcours op de Congoberg is gratis.
Er wordt een publiekstent opgetrokken, een eet- en drankgelegenheid voorzien, net als animatie.

18de Editie van de Baljuwtochten te Galmaarden
Op zondag 27 augustus 2017 start vanuit het historisch
pand, het Baljuwhuis, de 18de editie van de Baljuwtochten.
Om zowel de recreatieve wandelaar als de sportieveling aan
zijn trekken te laten komen, kan worden gekozen uit een
wandeling van 4, 6, 9, 12, 16, 21, 25, 28, 35 of 42 km.

Vanaf de wandeling van 9 km gaan we richting Waarbeke
en Nieuwenhove. Vanaf 28 km krijgen de wandelaars een
klim naar de uitdagende Bosberg voor de wandelschoenen
geschoven.
Een initiatief van Wandelclub PAREL VAN HET PAJOTTENDLAND®

Tijdens deze wandeling vertoeven we in een oase van rust.
Langsheen de kronkelende Mark banen we ons een weg
naar de Heetveldemolen. We trekken in de vallei tussen
Congoberg en Bosberg door het Stiltegebied, een omgeving
waar men nog kan luisteren naar de natuur.
Het licht golvend parcours laat ons genieten van de verrassende vergezichten die zo typisch zijn voor onze gemeente.
De vierkantshoeven en de kapelletjes, verspreid over het
parcours, spijzen deze wandeling.

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

Schatten van Vlieg

De vakantie kan weer eindigen met onze spetterende superkindjesdag! Heb je zin om de laatste vrijdag van de vakantie
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.

Zoom zoom zoom… Ook
dit jaar vliegt de Vlieg
weer rond in onze gemeente. Ruik jij waar de
schat zich bevindt? Tussen 1 juli en 31 augustus gaat onze zomerse
zoektocht door in deelgemeente Vollezele.
Voer de opdrachten onderweg uit en zij leiden jou naar de
schatkist van Vlieg. Schatkist gevonden? Doe ze open en
haal er jouw leuke prijs uit!

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 1 juli 2017 op
		www.galmaarden.be
Info?		
@ jeugd@galmaarden.be
		 054 51 61 60

Wij werken samen met de omliggende gemeenten Herne,
Gooik, Bever, Lennik en Pepingen. Ook daar kan je een zoektocht naar de schatkist ondernemen, te voet of per fiets. Je
vindt hiervoor een fietsroute in het boekje zodat je van de
ene naar de andere zoektocht kan fietsen.
De zoektocht gaat als volgt: je drukt jouw opdrachtenboekje
af via de gemeentelijke website. Hierin zit ook een stempelblad. Als je de opdrachten voltooid hebt, kan je een stempel
plaatsen op een vlieg.
Heb je 3 stempels verzameld? Kom dan langs op de jeugddienst voor een extra prijs!

Opleiding fuifcoach

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 vanaf het 3de kind op éénzelfde dag aanwezig is
gratis.
Er wordt voor elke vakantie op voorhand online ingeschreven op www.galmaarden.be. De inschrijvingen
voor de zomervakantie zijn afgesloten.
Info: @ marleen.segers@galmaarden.be
 054 51 61 60
Nieuw! Betaling gebeurt bij inschrijving.
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EHBO opleiding: zaterdag 14 oktober van 13.30u tot 16.30u
in Lennik (Rode Kruislokalen), Kroonstraat 25.
Brandbestrijding: zaterdag 18 november van 13u tot 16u in
het PIVO in Asse.
Theoretische opleiding fuifcoach: zaterdag 2 december van
9.30u tot 12.30u in Lennik

Gastgezinnen gezocht
Youth For Understanding (YFU) is een wereldwijde organisatie die internationale uitwisselingen organiseert voor jongeren vanaf 15 jaar. Dit is zowel voor Vlaamse jongeren die
naar het buitenland kunnen gaan als buitenlandse jongeren
die naar hier komen.
Contacteer ons vrijblijvend
voor meer informatie:
YFU vzw
 015 69 00 85
info@yfu.be
 www.yfu.be

Jeugd

G e me e n t e G a lma a rd e n
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In de kijker
GALMUSANT & PAJOTTERNIJEN met randanimatie: uitreiking prijzen aan de winnaars
van de gedichtendag, optreden van Ballet Feniks, free podium, standhouders en verenigingen, springkastelen en veel sfeer.
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In de kijker
BUITENSPEELDAG

START TO WALK
De gemeente organiseerde samen met de wandelclub
‘Parel van het Pajottenland®’ voor de eerste maal een
start to walk. Elke zaterdagvoormiddag kwamen hier een
30-tal gemotiveerde stappers op af. Onder de deskundige
leiding van Raymond Dero ontdekten zij elk hoekje van
deze mooie landelijke gemeente op een gezonde manier.

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





dinsdag
woensdag
vrijdag
zaterdag

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

Sluitingsdagen
 dinsdag 11 juli
 vrijdag 21 juli
 zaterdag 22 juli
 dinsdag 15 augustus

Dit gaat door op zaterdag 2 september van 9.30 uur tot
12.30 uur in het GC Baljuwhuis. Deze activiteit is gratis en
kaftpapier en etiketten worden door ons voorzien.
Er zal opnieuw een illustrator aanwezig zijn en er vinden
toffe workshops plaats.
Geschikt voor gezinnen met kinderen van 6 tot 12 jaar!

Voorleesmomenten 2017
De voorleesmomenten worden besproken in juli en zullen
via de scholen verdeeld worden in september.

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. Deelname is gratis!
Dinsdag 12 september 2017 om 14 uur bespreken we
het boek "Een klein leven" van Hanya Yanaghira.

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

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"

18

Gem eente Galmaarden

Muzikale vertelling 'Klapzoen'
op 21 oktober om 20 uur
Gedichten over oorlog, de Groote en alle andere, bekeken
vanuit de ogen van iedereen die sowieso slachtoffer is: soldaten en achterblijvers – nooit winnaars bij een oorlog. Gedichten over afscheid nemen, over pijn. Over liefde dus ook.
Geert Vanhassel verzamelde ze uit zijn werk als stadsdichter
van Halle en de poëzie die hij daarbuiten schreef. Hij kwam
op het lumineuze idee ze te koppelen aan muziek van Debussy, Elgar, Bartok, Piazzolla, Satie, Stravinsky, Gershwin
en Jan Hendrik Van Damme, uitgevoerd door een saxofoonkwartet.
In combinatie met foto's van Thierry Van Vreckem (Bever)
groeide het project uit tot een poëziebundel met bijbehorende cd en een podiumvoorstelling. Op 21 oktober komt die
naar het Baljuwhuis.
De voorstelling, in een regie van Walter Janssens, evoceert
de emoties van een oorlog waarvan we zegden dat hij nooit
meer mocht gebeuren. Verdriet en liefde worden opnieuw
tastbaar gemaakt door de zuinige woorden van een dichter
en het doorleefde timbre van vier professionele muzikanten:

Kristan Dehertog, Bart
Van Beneden, Kurt Bertels en Wesley Capiau,
samen het Anemos Saxofoonkwartet.

Info? jeugddienst@galmaarden.be
Reserveren kan vanaf 1 juli op:
www.galmaarden.be>digitaal loket>reservaties en tickets

Cultuur
Online inschrijvingen en zaalreservaties
Burgers en verenigingen kunnen voortaan in Galmaarden online inschrijven voor activiteiten en de beschikbaarheden van de gemeentelijke infrastructuur online
raadplegen en reserveren.
Galmaarden sloot hiervoor een samenwerkingsakkoord
af met de firma TicketGang.
Met dit systeem wil de gemeente de verenigingen en de
burgers een extra service aanbieden. Men kan nu 24u
op 24u en van thuis uit inschrijven voor activiteiten,
nagaan wanneer de zalen vrij zijn en volledig online een
zaal aanvragen voor een eetfestijn, babyborrel, vergadering of een feest.
De medewerkers van de dienst vrije tijd beheren on							

line de inschrijvingen en de zalen en keuren de online
							

Op donderdag 11 mei vond een infovergadering plaats voor de gebruikers
van de gemeentelijke infrastructuur. Tijdens dit infomoment kregen zij de

aanvragen voor zaalreservaties goed.
							nodige
toelichting bij dit online reservatiesysteem.

De module werkt met geautomatiseerde mailberichten voor de aanvrager. Verenigingen hebben een account in het systeem waarbij zij al hun reservaties en facturen kunnen opvolgen. Ook gezinnen hebben een account van waaruit alles
opgevolgd kan worden (inschrijvingen, mutualiteitsattesten, fiscale attesten, …).
Op galmaarden.zaalreservatie.be kan je vanaf nu terecht om de beschikbaarheden te consulteren van zowel het GC
Baljuwhuis, de zaal Willem Tell, de Notelaar als het jeugdlokaal en de sportinfrastructuur. De eerste maal dien je je gegevens te registreren. Burgers kunnen onmiddellijk een zaal reserveren, verenigingen dienen een account aan te maken
die de gemeente eerst goedkeurt.
Op galmaarden.ticketgang.eu kunnen gezinnen terecht om in te schrijven voor de activiteiten uit het jeugdaanbod.
Meer info:
		
		
		
		

Dienst Vrije tijd
www.galmaarden.be
Sylvie Leblicq
 054 51 61 67
@ sylvie.leblicq@galmaarden.be
 www.galmaarden.be

> Digitaal loket > tickets en reservaties

Molendagen "Op en rond de Mark" "De molens van Galmaarden"
De Molendagen vinden plaats op 9, 10, 16 en 17 september
in samenwerking met het Regionaal Landschap Pajottenland
& Zennevallei.
De rivier De Mark staat centraal tijdens deze molendagen in
de Heetveldemolen (Tollembeek).
Op 10 september kan je mee op familieschattenjacht en
kruidenwandeling. Er is een bootjesrace, wateronderzoek
en onderzoek naar het visbestand op de rivier en je leert
meer over de Mark in een miniexpo en tijdens geleide wandelingen. Er is doorlopend een bezoek aan de molen mogelijk met een expo van Annemie Mignon (beeldende keramiek en porselein) en Annemarie Decoster (schilderijen).
10 september (13u tot 17u): Molendag op en rond de Mark
9, 10, 16 en 17 september (10u tot 17u): Open molen en
kunstexpo

De molens van Galmaarden is een recent verschenen boek.
Galmaarden heeft een rijk verleden wat molens betreft. Niet
enkel zijn er de watermolens op de Mark, ook de aanwezigheid van enkele statige windmolens moeten destijds visuele
bakens in het landschap en tegelijk een belangrijke ontmoetingsplaats voor vele mensen geweest zijn.
Voor ons werd het hoog tijd dat we alle bestaande historische gegevens met de levendige verhalen gingen bundelen.
Door het bundelen van deze gegevens trachten wij op onze
manier een bijdrage te leveren aan het bewaren van ons
Pajots molenerfgoed en de passie voor ambacht en authenticiteit aan te wakkeren.
Uitgave:
Uitwerking:
Info:		
		

Hubert De Weerdt en Luc Cromphout
Leen Van de Weghe
demolensvangalmaarden@gmail.com
 0477 45 46 57

G e me e n t e G a lma a rd e n
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Cultuur
Kaffee Matinee, koffie met dat ietsje meer...
Goldies Road Show

muziek

Zingen en swingen

The Goldies Road Show bestaat uit een duo (zanger en zangeres) die live gezongen
nummers brengen uit de hitparade vanaf de jaren ‘60 tot en met 2000 en later.
Van het lichtere genre tot pop, rock, soul en meer…
Voor elk wat wils dus!
Datum?
12 oktober 2017 – 14 uur
Prijs?		
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?
)) Je reserveert op de cultuurdienst, GC Baljuwhuis en betaalt onmiddellijk.
)) Je reserveert en betaalt via het online reservatiesysteem: www.galmaarden.be
> digitaal loket > reservaties en tickets > Inschrijven voor een andere activiteit.

Workshop - Aan de slag met
Passie en Talent

Oproep: Galmaarden
FairTradeGemeente?

Beeld je in dat je zou mogen werken, leven en studeren
vanuit wie jij bent met je eigen unieke talenten, vanuit jouw
waarden en normen, vanuit wat jij wilt bereiken in het leven.
In deze workshop onderzoeken we samen welke vaardigheden je kan inzetten om je talenten nog meer tot hun recht
te laten komen. We kijken ook naar je drijfveren: wat kan
jou mogelijk blokkeren?

FairTradeGemeente is een campagne van 11.11.11, Fairtrade Belgium, Oxfam-Wereldwinkels en Vredeseilanden.
De titel geeft aan dat de gemeente én haar inwoners eerlijke
handel en lokale, duurzame landbouw een warm hart toedragen en er ook effectief werk van maken.

Kom naar de workshops om jezelf beter te leren kennen,
een nieuwe wending te geven aan je loopbaan of om meer
balans te krijgen.
Wanneer?
5, 12 en 19 oktober 2017 - 20 uur-22 uur
Waar?		
GC Baljuwhuis - Galmaarden
Docent?
Martine Gorissen
Prijs?		
37 euro
Info en inschrijvingen?
		Arch’educ–Volkshogeschool Halle-Vilvoorde
		@ info@archeduc.be
		
 02 454 54 01
		
 www.archeduc.be

Wat is Fair Trade?
;; eerlijke handel met respect voor de drie pijlers van
duurzaamheid: economisch, sociaal en ecologisch;
;; 3 betrouwbare labels;
;; meer dan 1.600 fairtradeproducten.
Om een FairTrade gemeente te kunnen worden is de eerste
stap het samenstellen van een lokale trekkersgroep. Deze
groep neemt initiatieven om de titel te behalen en zorgt
voor de continuïteit van de campagne (jaarlijkse beoordeling).
De andere criteria om de titel te behalen kan je terugvinden
op www.galmaarden.be.
Draag jij eerlijke handel een warm hart toe? Stel je dan
via cultuur@galmaarden.be vóór 15 augustus 2017 kandidaat om deel uit te maken van de lokale trekkersgroep.
Meer info?
Cultuurdienst: Sylvie Leblicq
 054 51 61 67
@ cultuur@galmaarden.be
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Wilskracht en Vreugd klinkt op een uitmuntende 75ste verjaardag
Koninklijke Toneelvereniging Wilskracht en Vreugd vzw sleepte op woensdag 31 mei 2017, voor het eerst in haar bestaan, de hoogste onderscheiding van de vakjury van de provincie Vlaams-Brabant in de wacht.
De succesvolle voorstelling “Het Koekoeksnest” van eind 2016 kreeg de
score “uitmuntendheid” toebedeeld.
Met veel trots nam het bestuur de medaille in ontvangst, een prachtig
geschenk, zeker als je weet dat W&V net dit jaar zijn 75ste verjaardag
viert.
Die verjaardag laten we overigens niet onopgemerkt voorbijgaan. We
willen van 2017-2018 een feestelijk toneeljaar maken en zullen ons
meer dan gewoonlijk laten zien en horen.

Volg ons daarom op facebook “Wilskracht en Vreugd” en via onze website www.wilskrachtenvreugd.be.
Noteer alvast de volgende voorstellingen:
)) 24, 25 en 29 november en 1 en 2 december 2017: “Schoonzusjes” van Eric Assous in een regie van Luc Collin: Een
herkenbare komedie die de soms kleinmenselijke familiebanden blootlegt.
)) op zaterdag 27 januari 2018 halen we Nele Bauwens opnieuw naar Galmaarden. Met “Wat een geluk!” breit ze een
succesvol vervolg aan haar cabaretvoorstellingen. “Dolkomisch en doodserieus. Hilarisch en poëtisch. En buitengewoon persoonlijk” wordt haar tweede solovoorstelling genoemd. Mis dit talent van eigen bodem niet.
Meer nieuws volgt later!
Tot slot: een dikke dankjewel aan de volledige W&V-ploeg én vooral aan ons trouw publiek voor de hartverwarmende
steun. Tot binnenkort.

G e me e n t e G a lma a rd e n
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Wedstrijd:
“Waar in Galmaarden?”
Kent u Galmaarden door en door? Dan is deze rubriek
een uitdaging voor u. Ergens in Galmaarden is deze
foto genomen. Aan u om uit te zoeken waar precies.
Uit de juiste antwoorden loten we een winnaar die van de
gemeente een waardebon ter waarde van 25 euro ontvangt.
Stuur de oplossing vóór 31 juli 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;
;; de winnaar wordt kenbaar gemaakt in de volgende
editie van het informatieblad;
Oplossing vorige editie: De Mijnwerkersburstschandpaal in Vollezele. Proficiat aan de heer Maarten
Buyl woonachtig in Vollezele.

WZC De Zwaluw zet de deuren
open voor het grote publiek!
Gelegen in hartje Pajottenland, biedt het unieke WZC een
thuis voor 88 bewoners. Met de Opentuindag willen we de
nieuwsgierigen laten kennismaken met onze nieuw aangelegde zintuigentuin die onze persoonsgerichte begeleiding
nog meer kansen biedt.


NAAM: ......................................................................
ADRES: .....................................................................
.................................................................................
: .............................................................................
@: .............................................................................
OPLOSSING:.................................................................
..................................................................................
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Benieuwd naar het WZC in haar nieuw jasje?
Opentuindag: 1 juli 2017 van 13.30u tot 17u
Randanimatie: o.a. draaiorgelmuziek en faciliteiten voor de
kinderen.
WZC De Zwaluw, Ninoofsesteenweg 44, 1570 Vollezele

in Galmaarden
Meer info

JULI
zaterdag 1 juli

Jongerennatuurstage (7 tem 14 j)

Sint-Pauluskapel

vzw De Mark Bever-Galmaarden-Herne www.vzwdemark.be

za 1 juli tot do 31 augustus

De Schatten van Vlieg in Vollezele

Oudstrijdersplein Vollezele

Jeugddienst - 054 51 61 60 jeugd@galmaarden.be

zondag 2 juli

Wielerwedstrijd Aspiranten

centrum Tollembeek

WK Tollembeek Sportief - Café Pallieterken 054 58 08 54

woensdag 5 juli

Concert met Adult band uit Michigan

GC Baljuwhuis

Amicato - harmonie.amicato@gmail.com www.amicato.be

zaterdag 8 juli

Galmaarden feest

GC Baljuwhuis

NVA - 054 58 07 35

zondag 9 juli

Competitie kaatsen 1ste Nat tegen Grimminge

Sportplein Galmaarden

Op & Over - 0475 29 48 51

zondag 16 juli

Urbanustochten

zaal Willem Tell

De Marktrotters - paduart.jm@gmail.com 0472 63 42 08 - www.marktrotters.be

donderdag 20 juli

Zomaar een zomeravond

GC Baljuwhuis

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

zaterdag 22 juli

Competitie kaatsen 1ste Nat tegen Thieulain

Sportplein Galmaarden

Op & Over

zaterdag 22 juli

20ste Kaatstornooi Pallieters  

Sportcomplex Tollembeek

Kaatsclub Pallieters – info Café Pallieterken
– 054 58 08 54

za 29 en zo 30 juli

Kermis Herhout

Pastorie

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

zondag 6 augustus

Competitie kaatsen 1ste Nat tegen Sirault

Sportplein Galmaarden

Op & Over - 0475 29 48 51

zondag 13 augustus

Competitie kaatsen 1ste Nat tegen Isières

Sportplein Galmaarden

Op & Over - 0475 29 48 51

ma 14 aug tot vr 18 aug

Poetry Summer Academy VIII

Villa Hellebosch - Vollezele

Creatief Schrijven vzw info@creatiefschrijven.be

di 15 aug tot zo 3 sept

Wandelparcours hedendaagse beeldende
kunst

De Capriole -Vollezele

Collectief Pep-In-Gen - www.pep-in-gen.be

vr 18 aug tot zo 20 aug

Openluchttoneel “De Rosse van Villezjiel” 100 jaar Helpt Elkander

Domein Steenhault - Vollezele KT Helpt Elkander - 0478 59 02 65

zaterdag 19 augustus

Wielerwedstrijd Nieuwelingen

Tollembeek - Vollezele

vrijdag 25 augustus

Tornooi kaatsen 1ste Nat tegen Grimminge
Kerksken
Sportplein Galmaarden

Op & Over - 0475 29 48 51

zondag 27 augustus

18de Baljuwtochten

GC Baljuwhuis

Parel van het Pajottenland www.parelvanhetpajottenland.be

za 26 aug en zo 27 aug

Hoeverestaurant

De Okkernoot - Vollezele

www.deokkernoot.be

zondag 3 september

Wielerwedstrijd voor Nieuwelingen

centrum Vollezele

De Jonge Bergklimmers - 0473 36 29 33

za 9 sept tot zo 17 sep

Molendagen op en rond De Mark

Heetveldemolen - Tollembeek

Heetveldemolen vzw - www.waterenwind.be

za 23 sept en zo 24 sept

Memorial Walter Wauters

Congoberg Vollezele

vzw Pajo Prom memorialwalterwauters@gmail.com

za 23 sept en zo 24 sept

KVLV Share Fair - Ruilwinkel

Parochiezaal Vollezele

KVLV Vollezele

tot 31 oktober

Wijnactie 2017

AUGUSTUS

WK Tollembeek Sportief - Café Pallieterken 054 58 08 54

SEPTEMBER

www.deokkernoot.be

in Galmaarden
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Kunstwandeling "op & af" in Vollezele
Het Collectief Pep-In-Gen organiseert tweejaarlijks een wandelparcours hedendaagse beeldende kunst door het open landschap van
het Pajottenland. Daarbij zijn integratie en interactie van kunst in de
natuur de belangrijke constanten. De parcours gaan telkens door op
een andere locatie en zijn uitgelezen wandellussen van ongeveer 5km.
Dit jaar (11de editie) is de wandeling gesitueerd in Vollezele en verkent de wijde omgeving van de Congoberg, het hoogste punt van de regio en gekend om de schitterende vergezichten. In dit stukje Pajottenland gaat het werkelijk op en af!
De deelnemende kunstenaars zijn het Kunstenaarscollectief Pep-In-Gen en een wisselend gezelschap gastkunstenaars. Er
nemen 35 kunstenaars deel (in totaal meer dan 40 werken).
De tentoonstelling is geen beeldenpark maar een kunstwandeling met rake accenten. Een trage wandeling stopt ons tijd
toe om tot rust te komen en te genieten, weg van alle stresserende invloeden. Wandelen is niet alleen de manier om het
Pajottenland te ontdekken, maar creëert bovendien de beste conditie om optimaal van kunst en natuur te genieten.

Kunst buiten leeft. Haar aanwezigheid is een aanleiding om onze perceptie aan te scherpen en ons landschappelijk waardevol erfgoed te (her)ontdekken vanuit de artistieke visie van de kunstenaar.
Alle informatie omtrent vernissage, locatie, periode, enz... vindt u op www.pep-in-gen.be

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
ma-di-wo: 9 uur tot 12 uur
do: 13.30 uur tot 19.30 uur
vr: 9 uur tot 12 uur
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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
 054 589 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

