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Gevonden voorwerpen:
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;
)) sleutelbos met 8 sleutels, gevonden in de Brusselstraat
ter hoogte van huisnr. 44.

Het volgend nummer van “Samen” zal eind december 2017 verschijnen. Gelieve vóór 25 november
2017 uw teksten, foto en/of logo te mailen naar
info@galmaarden.be en uw activiteiten in te brengen
in de Uitdatabank. De handleiding kunt u aanvragen
op hogervermeld e-mailadres. Na deze datum worden deze onder voorbehoud opgenomen.

Jubilarissen 2017 (periode juli tot september)
Gouden bruiloft (50 jaar gehuwd)

		
		
		
		

Johny Bauwens en Anny De Smet			
Gustaaf Van den Herrewegen en Jeanine Moeremans
Michel Deneef en Jeanine Van Rossom			
Robert François en Anne Simillion			

19 juli 1967
19 juli 1967
1 september 1967
2 september 1967

Diamanten bruiloft (60 jaar gehuwd)

		

Maurice Musch en Elvire Van Keymeulen		

1 augustus 1957

Namens het gemeentebestuur hartelijk proficiat!
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Voorwoord

Op vrijdag 1 september 2017 verwelkomden alle lagere scholen in Galmaarden samen opnieuw
meer dan 900 leerlingen. Na een welverdiende zomervakantie gingen de klasdeuren open en
stonden alle leerkrachten en kleuterleidsters klaar om hun oogappels te ontvangen.
Op het mindere augustusweer na, is de zomer vlekkeloos verlopen. De jaarlijkse sportkampen van de gemeentelijke sportdienst waren een succes. Als traditionele mooie afsluiter kwamen bijna 300 kinderen naar het Baljuwhuis op de laatste
vrijdag van augustus om er met de Superkindjesdag de zomer uit te zwaaien.
Bij deze wil ik graag de vele vrijwilligers danken die zich voor deze en veel meer activiteiten hebben ingezet om alle kinderen een prettige en zorgeloze vakantie te bezorgen.
De dagen worden stilaan korter. De herfst deed zijn intrede. Wie denkt dat de tijd is aangebroken om voor het haardvuur
te kruipen, heeft het mis. Onze verenigingen hebben in het najaar nog heel wat activiteiten voor u in gedachten. Dat valt
me op als ik de drukke agenda van onze zalen Willem Tell en het Baljuwhuis bekijk.
Dankbaar voor zoveel engagement en overgave, wens ik iedereen een warm najaar toe.
Geniet van elkaar.
Uw burgemeester
Pierre Deneyer

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

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

Ludo PERSOONS,
Schepen

0478 59 02 65
ludo.persoons@galmaarden.be

Claudine CARELS,
Schepen

0479 73 21 04
claudine.carels@galmaarden.be

Marc DETEYE,
Schepen
Kristof ANDRIES,
Gemeentesecretaris

0475 62 11 18
marc.deteye@ocmwgalmaarden.be

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

0477 80 76 01
kristof.andries@galmaarden.be
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Uit de gemeenteraad
Tussen de gemeente Galmaarden en de dienst Alternatieve Gerechtelijke Maatregelen van de stad Halle werd
een samenwerkingsovereenkomst aangegaan.
De gemeenteraad beslist het project “Intergemeentelijke
Natuur- en Landschapsploegen” te verlengen voor de jaren 2018-2019.
Het buitenschrijnwerk aan de voorgevel van het GC Baljuwhuis en twee toegangsdeuren aan de voorgevel van
de zaal Willem Tell worden vernieuwd.
De gemeenteraad neemt akte van het verslag van het
begeleidingsoverleg van 30 maart 2017 inzake de inspanningen van de gemeente Galmaarden voor de realisatie van het bindend sociaal objectief. De raad keurt
de nota van Woonwinkel Pajottenland voor de aanvraag
tot vermindering op de specifieke inhaalbeweging van
het bindend sociaal objectief goed. De raad vraagt een
vermindering van 3 wooneenheden aan.
De gemeente ging een samenwerkingsovereenkomst
aan met cvba Providentia en vzw SVK Webra ter realisatie van het woonaanbod voor de periode 2017-2019.
De gemeenteraad neemt kennis van het ontwerp van
gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) ‘Reepstraat’ te Geraardsbergen. De gemeenteraad stelt vast
dat het GRUP geen invloed heeft op de ruimtelijke structuur van de gemeente Galmaarden. Het advies is derhalve gunstig.
Het schoolreglement van de scholengemeenschap Zuidwest-Pajottenland treedt in werking op 1 september
2017 voor het schooljaar 2017-2018.
De gemeenteraad bekrachtigt de beslissing van het college van burgemeester en schepenen om aan te sluiten
bij het ondersteuningsnetwerk 6 Centrum (Contactschool
BuO Kasterlinden - Sint-Agatha-Berchem).

PWA

De gemeenteraad neemt kennis van de stand van zaken in het dossier “projectbureau herbestemming SintPieterskerk”. Het dossier werd toegelicht door de heer
Tom Thys, architect van de Tijdelijke Vereniging Studio
Thys-Vermeulen/Studio Roma, p/a Leopold II-laan 53,
1080 Brussel.
Het bijzonder bestek voor levering van dranken voor
gemeentelijke infrastructuur, opgemaakt door de dienst
vrije tijd, werd goedgekeurd. Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast deze opdracht te
gunnen door middel van de open offerteaanvraag.
Vanaf 1 mei 2017 tot en met 31 december 2019 wordt
een retributie vastgesteld voor het leveren van volgende
administratieve prestaties:
)) maken van fotokopieën of afdrukken van digitale documenten;
)) inlichtingen die schriftelijk verstrekt worden door de
gemeentelijke diensten en die niet louter het laten
inzien van, het uitleg geven over en een afschrift afleveren van bestuursdocumenten betreffen, maar ruim
opzoekingswerk (meer dan een half uur) en het samenstellen van een dossier vereisen betreffende specifieke zaken of eigendommen;
)) abonnement voor het per post toezenden van het gemeentelijk informatieblad SAMEN.
Vanaf 1 januari 2018 tot en met 31 december 2019 wordt
een belasting geheven op het afleveren van administratieve stukken in het kader van omgevingsvergunningen
voor stedenbouwkundige handelingen en het exploiteren
van IIOA (ingedeelde inrichtingen of activiteiten).
De jaarrekeningen van de kerkfabriek Sint-Pieter Galmaarden, Sint-Martinus Tollembeek en Sint-Paulus Vollezele voor het dienstjaar 2016 worden gunstig geadviseerd.

(Plaatselijk WerkgelegenheidsAgentschap)

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

Hulp nodig? Wil je beroep doen op een PWA-werknemer
voor uw klein tuinonderhoud of om kleine klusjes op te
knappen, neem dan contact op met de PWA-beambte.
Het kantoor is gesloten van 25 december 2017
tot en met 1 januari 2018.

LL PWA-voorzitter: Marc Deteye
))  0475 62 11 18
)) voorzitter@ocmwgalmaarden.be
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Sociaal Huis
Aangepast vervoer en assistentie voor minder mobielen
OCMW Galmaarden beschikt al bijna 20 jaar over een Minder Mobielen Centrale.
De Minder Mobielen Centrale helpt mensen met verplaatsingsmoeilijkheden (zoals senioren, mensen in een sociale noodsituatie of mensen die, zoals de naam het zegt, minder-mobiel zijn) aan vervoer. Het OCMW kan hiervoor rekenen op vrijwillige chauffeurs die je met hun wagen op je bestemming brengen.
Kan ik beroep doen op de Minder Mobielen Centrale?
)) Je inkomen dient lager te zijn dan tweemaal het bedrag van het leefloon (voor een alleenstaande is dit maximaal 1785
euro).
)) Er mag voor een bepaald traject geen openbaar vervoer zijn of het is je onmogelijk om er gebruik van te maken door
ziekte, ouderdom of handicap.
)) Je moet lid zijn van de Minder Mobielen Centrale. Dit kan voor 10 euro per jaar per persoon (of 15 euro per jaar per
koppel). Per rit betaal je een kilometervergoeding aan de vrijwillige chauffeur (momenteel 0,33 euro per kilometer) +
de parkeerkosten.
)) Je moet nog, eventueel met een beetje hulp, in en uit een personenwagen kunnen stappen.
Je vraagt een rit twee werkdagen op voorhand aan. Wij zoeken een chauffeur en brengen je hiervan op de hoogte. Je
betaalt rechtstreeks aan de chauffeur en krijgt een betalingsbewijs dat het aantal kilometers vermeldt, berekend vanaf de
woning van de vrijwilliger en het te betalen bedrag.
Wil je lid worden? Contacteer onze thuisdiensten op het telefoonnummer 054 89 04 80 of thuisdiensten@ocmwgalmaarden.
be.

Biedt onze Minder Mobielen Centrale geen oplossing? Contacteer dan de Dienst Aangepast
Vervoer (DAV) Grimbergen.
Het OCMW heeft een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de Dienst Aangepast Vervoer (DAV) van Grimbergen.
De Dienst Aangepast Vervoer (DAV) van vzw Eigen Thuis vervoert inwoners van het arrondissement Halle-Vilvoorde met
ernstige mobiliteitsbeperkingen die geen gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer of andere vervoersdiensten (vb.
mutualiteiten…).
De dienst is 7 dagen op 7 beschikbaar van 7 uur ’s morgens tot 24 uur ’s avonds.
Er is geen lidgeld vereist, geen doktersbewijs of geen inkomensbewijs. DAV vervoert je waarheen je wenst, zonder beperking in afstand of in reden van verplaatsing.
De Dienst Aangepast Vervoer beschikt over aangepaste
voertuigen die je van deur tot deur vervoeren.
De chauffeurs helpen je bij het in- en uitstappen en maken
je rolstoel veilig vast in de bus.
Zij helpen je ook bij het binnen- en buitengaan van een
gebouw.
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WelzijnHuis
- O.C.M.W.
Sociaal
Praktisch:
Aanvragen kan je maximum 1 maand en minimum 48 u op voorhand doen, telefonisch of via mail. Tijdens de week is er
telefoonpermanentie van 9u tot 12u en van 13u tot 16u.
Gebruikers betalen hun rit per persoon, ook wanneer er meerdere personen samen vervoerd worden. Voor 1 assistent of
begeleider van de gebruikers is het vervoer gratis.
Per rit betaal je 2 euro startgeld en 0,40 euro/km voor rolstoelgebruikers en 0,56 euro/km voor niet-rolstoelgebruikers tot
de 25ste km. Vanaf de 26ste km komt daar 0,25 euro/km bij. Je betaalt niet rechtstreeks aan de chauffeur, maar ontvangt
maandelijks een factuur met een overzicht van de uitgevoerde ritten.
Inwoners van samenwerkende gemeenten zoals Galmaarden kunnen ook vast vervoer reserveren (dagelijks, wekelijks, …).
Dit vast vervoer moet minstens een maand op voorhand worden aangevraagd en vraag per vraag wordt bekeken welke de
mogelijkheden zijn.
Meer info? Contacteer DAV Grimbergen op het telefoonnummer 02 270 94 36 of info@dav-grimbergen.net.

Bij DAV Grimbergen kan je ook terecht voor mobiele assistentie en begeleiding
Heb je thuis of op verplaatsing nood aan assistentie bij vrijetijdsbesteding? Heb je een vraag naar begeleiding bij een
bezoek aan de dokter of het ziekenhuis, bij het winkelen, bij een uitstap of een bezoek aan familie,…? Dan kan je beroep
doen op de mobiele assistenten (MaBe).
Zij vervoeren je in een aangepaste wagen of minibus en dit ook tussen 7 uur en 24 uur.
De MaBe-assistenten leveren assistentie bij Activiteiten van het Dagelijkse Leven en werken volgens het assistentieprincipe.
Dit betekent dat zij enkel assistentie verlenen op vraag en aanwijzing van de zorgvrager of van de hulpverlener of mantelzorger die de zorgvrager gewoonlijk begeleidt.
Iets voor mij?
)) Voor personen met een fysieke of mentale beperking, bejaarden, chronische zieken,…
)) Thuis of op verplaatsing. Voor wie verder zijn leven zelfstandig wil uitbouwen. Voor wie mobiel wil zijn. Voor wie actief
wil blijven.
)) Voor wie zelfstandig naar de winkel wil om boodschappen te doen. Voor wie een uitstap wil maken, museum, tentoonstelling, theater wil bezoeken,...
Praktisch:
Aanvragen kan je minimum een week op voorhand telefonisch doen op het nummer 02 270 94 36 of via mail info@davgrimbergen.net. Tijdens de week is er telefoonpermanentie tussen 9 uur en 12 uur en tussen 13 uur en 16 uur.
Voor gebruikers met een persoonsvolgend budget worden de kosten van de assistentie afgesproken binnen de dienstverleningsovereenkomst. Andere gebruikers betalen 2,50 euro/uur (met een min. van 2,50 euro). De verplaatsingsonkosten
worden verrekend volgens de tarieven van de Dienst Aangepast Vervoer.
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Sociaal Huis
Mobiliteitscentrale Aangepast Vervoer (MAV)
Weet je niet welke vervoersoplossing de beste is of ben je nog niet geholpen?
De Mobiliteitscentrale geeft je informatie over aangepast vervoer. Zo krijg je een duidelijk overzicht van de mogelijkheden,
de verschillende aanbieders en de verschillende voorwaarden en tarieven.
De Mobiliteitscentrale luistert en bekijkt wat jouw concrete vervoersvraag is. De medewerkers gidsen je naar een geschikte
vervoersoptie en geven je alle informatie om snel en gemakkelijk je vervoer te regelen.
Voldoe je aan specifieke voorwaarden, dan kan de Mobiliteitscentrale je vervoer voor je regelen. In sommige gevallen komt
de Mobiliteitscentrale financieel tussen om de prijs van je vervoer betaalbaar te houden.
De dienstverlening van de Mobiliteitscentrale is gratis. Ritten moeten natuurlijk wel betaald worden.
Meer info?
Contacteer de Mobiliteitscentrale Aangepast Vervoer Vlaams-Brabant
 tel. 0800 26 990
@ mobiliteitscentrale@vlaamsbrabant.be

Communicatie naar de burger
Het gemeente- en OCMW-bestuur hebben samen een taalbeleidsplan opgesteld met als doel een duidelijke communicatie
te voeren met de inwoners en een optimale dienstverlening aan te bieden, binnen de grenzen van de taalwetgeving.
Duidelijke afspraken zorgen voor een goed contact tussen bestuur, medewerkers en inwoners.
Reeds ondernomen acties:
;; ontwikkelen van een taalvisie;
;; het bestuur moedigt het gebruik van het Nederlands sterk aan. Kennis van het Nederlands biedt immers meer kansen
o.a. in het sociale en professionele leven. Een gemeenschappelijke taal brengt mensen bovendien dichter bij elkaar;
;; de gemeente- en OCMW-diensten bieden aan anderstaligen de kans om het Nederlands te oefenen op een aangepaste en laagdrempelige manier en geven hen informatie over de Nederlandse lessen en andere taalinitiatieven. De
medewerkers en inwoners brengen hierbij de nodige tijd en geduld op voor elkaar;
;; het bestuur hanteert een duidelijke schriftelijke en mondelinge communicatie;
;; het bestuur wil door zijn inwoners goed begrepen worden en wil zijn inwoners goed begrijpen:
;; opmaken van taalafspraken voor personeel van gemeente en OCMW;
;; overbrengen van de taalafspraken aan de personeelsleden in samenwerking met het Agentschap voor Integratie en
Inburgering;
;; opstarten van een vrijwilligersnetwerk die anderstaligen kunnen begeleiden bij hun integratie in de gemeenschap;
;; samenwerkingsovereenkomst met diensten die anderstaligen Nederlands leren;
;; onthaalbrochure voor anderstalige personeelsleden.
Nog uit te voeren acties:
;; ontwikkelen van een taalpunt in de bibliotheek;
;; informatiebrochure voor diensten, handelaars en inwoners;
;; vereenvoudigen van standaarddocumenten en brieven aan de inwoners.
Voor verdere informatie kunt u zich richten tot sociaalhuis@ocmwgalmaarden.be

G e me e n t e G a lm a a rd e n
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Milieu

Hou je afval bij, dan zijn wij en onze koeien blij.
U heeft ze vast al opgemerkt, de informatieborden langs onze landelijke wegen die u oproepen
zwerfvuil niet zomaar langs de kant van de weg te laten slingeren. Onze partner, Mooimakers,
gebruikt het beeld van grazende koeien om haar boodschap kracht bij te zetten. Het is een beeld
dat bij onze gemeente past en dat jammer genoeg pijnlijk duidelijk maakt dat deze dieren vaak letterlijk het slachtoffer worden van zwerfvuil. Jaarlijks sterven meerdere dieren, ook in Galmaarden,
doordat scherpe voorwerpen in het voedsel achterblijven.

Het gemeentebestuur maakt werk van een zwerfvuilactieplan, met de steun van de milieuraad.
We hoeven echter niet op een plan te wachten om ook actie te ondernemen. Recent heeft het
gemeentebestuur haar kandidatuur ingediend bij “Mooimakers” om deel te nemen aan het proefproject voor het plaatsten van peukentegels op drukbezochte plaatsten om daar de strijd aan te
gaan tegen de sigarettenpeuken.

Op vrijdag 6 oktober 2017 organiseren we met het voltallige gemeentepersoneel een opruimactie in de meest aangetaste zones van onze dorpen. Iedereen steekt die dag de handen uit de
mouwen voor een propere gemeente.

We willen meegeven dat de gemeentediensten die voormiddag gesloten zullen blijven voor het
publiek.

Tegelijkertijd willen we hier een oproep doen. Wie zich als vrijwilliger die dag mee wil inzetten tijdens de opruimactie, kan zich melden bij de milieudienst: milieudienst@galmaarden.be of tel. 054
59 61 79. Heb je zelf suggesties of ideeën, laat het ons dan via dezelfde weg weten.

Samen werken we aan een proper Galmaarden.
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Milieu
Containerpark

Gelukkig mogen we het nog wel gezellig maken. Barbecue
en sfeermakers zijn geen enkel probleem!

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

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

Milieutip - opruimen bladeren
Het wordt herfst en de bladeren van de bomen kleuren in
alle stilte terug onze omgeving terwijl de dagen korter
en donkerder worden.

Meer informatie vind je op www.vlaanderen.be/nl/natuuren.../stook-slim-en-vermijd-luchtvervuiling
Kathy Vandekerckhove

Groene pluim
Dit trimester werd de GROENE PLUIM uitgereikt aan de heer
ERIK FELIS.
Elke dag trotseert hij alle weersomstandigheden om met de
fiets tot in Halle naar zijn werk te rijden. Hij wenst zelf ook
proficiat aan allen die de wagen vervangen door de fiets en
hij doneert zijn prijs aan Samen Helpen.
Kathy Vandekerckhove
Voorzitter Milieuraad

Mensen ergeren zich soms aan de rondvliegende bladeren
terwijl ze gedurende gans de zomer voor schaduw en frisse
lucht hebben gezorgd, veel fijn stof hebben opgevangen en
CO2 hebben omgezet naar zuurstof. Een boom in je nabijheid brengt gezonde lucht zelfs als deze in de tuin staat van
uw buur. Zoals de gezuiverde lucht geen grens trekt doen
de bladeren dit ook niet. Waarom zouden we niet in dankbaarheid deze bladeren opruimen. Deze zorgen bovendien
nog voor luchtige voedzame humus voor de tuin als we er
milieubewust mee om gaan.
Jeannine Vervaeke
Milieuraad

Mag ik snoeiafval verbranden?
De wetgeving is helaas strenger geworden. In een notendop...
) Het verbranden van snoeiafval is in het geheel verboden
voor particulieren.
) In open lucht mag niets meer verbrand worden, tenzij
met toestemming van de gemeente en op min. 100m
van woningen.
Er zijn uitzonderingen op dit algemene verbod, nl. voor festiviteiten, fytosanitaire maatregelen, bosbeheer en bedrijfslandbouwkundige werkzaamheden.

Foto's Persinfo
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Milieu
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In de kijker
Er viel weer heel wat
te beleven...

SPORTKAMPEN

BIB - EZELSOOR - BOEKENKAFTEN

SUPERKINDJESDAG

ZOMAAR EEN ZOMERAVOND
met de KETNETBAND en TOM
DICE

G e me e n t e G a lm a a rd e n
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Politie - preventie
1 dag niet: het belang van inbraakpreventie
Veilig wonen. Het zou vanzelfsprekend moeten zijn, maar
elke dag vinden in België meer dan 200 inbraken plaats. Een
inbraak is een drama. Heel je huis overhoop, je dure smartphone, je gloednieuwe tablet en de familiejuwelen, weg.
Hier moeten we een vuist tegen maken. En dat kan alleen
als we samenwerken.
Laat ons samen streven naar zo weinig mogelijk inbraken en
1 dag per jaar zelfs helemaal geen.
Op 27 oktober 2017: 1 DAG NIET!
Het initiatief – gedragen door de overheid en de politie –
moet burgers bewustmaken van hun eigen preventierol in
de strijd tegen woninginbraak.
Immers, door eenvoudige ingrepen kunnen we grote resultaten bekomen en inbrekers afschrikken.
Dit jaar ligt de focus op de doelgroep ‘jong volwassenen’.
Het gaat om jonge mensen die in een belangrijke fase zitten in hun leven. Zij die een huis willen kopen of gekocht
hebben en het huis willen renoveren. Voor inbraakpreventie
is dat een belangrijke doelgroep. Het gebeurt nog steeds te
vaak dat huiseigenaars na verloop van tijd ervaren dat de
sloten van de deur en ramen van hun woning niet deugden
en dat eenvoudige beveiligingsmaatregelen niet aanwezig
zijn. Een goede analyse en kwaliteitsvol advies vooraf, kan
grote schade en bijkomende kosten vermijden. Met de focus
op deze doelgroep, wil de overheid hen sensibiliseren om
van bij de start als jonge eigenaar te investeren in degelijk
inbraakwerend materiaal zoals de plaatsing van een alarmsysteem of een videobewakingssysteem, rolluiken, veiligheidsglas (gelaagd glas), vergrendelbare raamkrukken op
de ramen, veiligheidscilinders en extra sloten in deuren,...
Daarnaast is een goed contact met de buren en een gezonde vorm van sociale controle nog altijd de beste preventie
tegen inbraak. In buurten waar mensen elkaar niet kennen,
kunnen inbrekers makkelijk anoniem rondlopen en hun slag
slaan. Het tegendeel is waar in buurten met goede sociale
contacten. Daar houden de buren voor mekaar een oogje in
het zeil. Een waakzame buur is er dus twee waard!
Wat kan u doen?
Organiseer een actie, zo groot of klein als u dat zelf wenst.
Wat dacht u van een wandeling door de buurt in het gezelschap van de wijkagent? Hij kan u leren om op ongewone
en onveilige situaties te letten. U kan de raamposter downloaden en ophangen op een zichtbare plek. Of wat dacht u
van een sociale media campagne? Deel de Facebookpagina
en volg #1dagnietBE op Twitter. Of nodig de buurt uit voor
een winterbarbecue, leer uw buren kennen, en hou voor
elkaar een extra oogje in het zeil.

Breng een bezoekje aan de website www.1dagniet.be, waar
u heel wat tips, voorbeeldacties en promomateriaal kan terugvinden. En nog belangrijker, post uw actie - hoe klein ze
ook is - op de website.
De actieweek ‘1dagniet’ vindt dit jaar plaats van 23 tot 29
oktober 2017 met als hoogtepunt vrijdag 27 oktober 2017.
Zaterdag 28 oktober start de herfstvakantie, zondag 29 oktober schakelen we over naar het winteruur. Twee perfecte
momenten om iedereen te herinneren dat we samen inbrekers een halt toeroepen!

Lokale politie Pajottenland
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:
Linspecteur Bert Langhendries:
0471 87 24 26
Linspecteur Yves Baeyens:
0471 87 24 27
Linspecteur Godelieve Ricourt:
0471 87 24 28
Buiten de vermelde openingsuren (wijkpost Galmaarden)
kunt u ook terecht in de wijkposten Bever of Herne.
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Onderwijs
Vrije Basisschool Sint-Catharinacollege Galmaarden
Sint-Catharinacollege...
kleine school,
fijne school!

Eerste schooldag
Na twee maanden was het een blij weerzien met de juffen
en meesters en vooral met de klasgenootjes! De kinderen
werden feestelijk ontvangen en in de klas werd naast het
maken van de eerste afspraken, zeker ook tijd gemaakt voor
leuke spelletjes.

Een woordje van de directie
‘We zijn er klaar voor’ glimlacht directeur Anja Van Eesbeek.
‘Zowel in Galmaarden, Viane als in Moerbeke kunnen de
kinderen met open armen ontvangen worden.’
In de drie entiteiten gaat men vol voor een aangescherpt
aanbod, zowel op infrastructureel als op pedagogisch vlak.
Galmaarden ging voluit voor een volwaardige ICT-klas waar,
overkoepelend, alle leerlingen gebruik van maken.
Ook de kleutertuin kreeg een nieuwe uitnodigende opsmuk,
wat perfect aansluit op hun jaarthema: een nette schoolomgeving, milieuvriendelijkheid en creatief omgaan met afval.
‘Mag ik nog eens zonder misplaatste trots herinneren dat
onze gelauwerde Planetenkijker (een wedstrijd uitgeschreven door de Hogeschool Kortrijk en in samenwerking met
TISJ Geraardsbergen geconstrueerd) vanaf nu in de school
geëxposeerd staat?’ glundert mevrouw Van Eesbeek.
Verder zal er ook nog geïnvesteerd worden in een goed
zorgbeleid. ‘Op pedagogisch vlak ga ik voor een zo sterk
mogelijk zorgbeleid. De laatste jaren komt er, mede door
het M-decreet, een nog specifiekere verantwoordelijkheid
op de leerkrachten af. De brede basiszorg krijgt elk kind altijd al maar een versterkende ondersteuning via een goede
zorgjuf of –meester, ja zelfs bijkomende begeleiding van
externe hulpverleners, is heden ten dage geen overbodige luxe. Aandacht voor elk kind met zijn specifieke noden
en talenten is een must. Maar dit alles, weliswaar vertrekkend vanuit het realistisch uitgangspunt dat leerkrachten en
hulpverlenende instanties geen mirakelmakers zijn.
Beginnend met de school van Galmaarden gaan we in taalkundige interactie met een kleine school in Arc - Wattripont,
net over de taalgrens. Ik geloof sterk in een stevig taalbeleid en die ‘jumelage’ zou moeten uitgroeien tot een praktijkgericht ankerpunt en mag dus ook als een investering
gezien worden.
Weten wat er leeft in de gemeenschap waar de schooltjes
zijn ingeplant, wederzijdse communicatie en respectvolle
interactie, is wat mij betreft een niet te verwaarlozen renderende investering. De verschillende ouderraden - van onschatbare waarde zijn hiervan een sprekend voorbeeld.’

En natuurlijk niet te vergeten, de jaarlijkse afspraak met de
ijskar op het einde van de dag! Wij zijn klaar voor alweer
een spetterend schooljaar vol vriendschap!
Klas in de kijker: de tweede graad

Deze vrolijke bende wordt dit jaar begeleid door twee juffen: Juf Tanja en juf Katleen. Ze zullen ook samen op openluchtklassen gaan in maart. Spannend!
Volg hun avonturen dit jaar op facebook!
De directie, het schoolteam en oudercomité,
054 58 89 39 (afdeling Galmaarden)
0476 27 93 28 (GSM directie)
http://galmaarden.sintcatharinacollege.be/wordpress/
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Onderwijs
Gemeentelijke Basisscholen Galmaarden
1 september is voor niemand een doorsnee dag! Elkeen, jong en oud, relateert deze dag aan het begin van een nieuw
schooljaar. Ook in Galmaarden uiteraard. Met zijn 4 gemeentescholen op een relatief beperkte oppervlakte moeten wij vrij
uniek zijn. Galmaarden investeert fors in de uitbouw en modernisering van zijn scholen. Je kan er niet naast kijken.
Het gemeentelijk onderwijs van Galmaarden heeft al een rijke geschiedenis achter de rug en maakt deel uit van ons cultureel erfgoed. Naar school gaan in zijn eigen dorp heeft zo zijn voordelen. We denken daarbij niet alleen aan mobiliteit.
Schoollopen onder je eigen kerktoren creëert een band met je dorp, de lokale gemeenschap en smeedt vriendschapsbanden die lang kunnen meegaan.
Honderden gezinnen voor een totaal van bijna 900 kinderen kozen er opnieuw voor om school te lopen in één van onze 4
Galmaardse gemeentescholen. En daar zijn we uiteraard trots op.
4 enthousiaste schoolteams vatten het schooljaar opnieuw aan. Ze ontvingen veel bekende gezichten, maar voor enkele
tientallen peuters was het de allereerste stap binnen een schoolpoort.

				Team Galmaarden
Team Herhout
Team Centrumschool 'De Knipoog' Tollembeek		
Team 'De Notelaar' Vollezele

Leerkrachten, ouderraden en vrijwillig helpende handen gingen tijdens de vakantie aan de slag en zetten hun beste beentje
voor om van de eerste schooldag alweer een topper te maken. Het wordt stilaan een traditie om het schooljaar op een
originele wijze in te zetten en daar eventueel een jaarthema aan te koppelen.
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Onderwijs
Op de Herhout werd het jaarthema muzikaal ingezet: "Rock Herhout" heette het.
Neen, niet ‘Rock Torhout’, maar Rock ‘Herhout’. Dit kon niet stuk! Alle kinderen kregen bij het binnenkomen een festivalbandje. Verder alle ingrediënten om er een spetterend festival van te maken: eten, drinken, muziek en bijpassende kledij.
In Centrumschool De Knipoog ‘groeien en bloeien’ de kinderen dit schooljaar. Tijdens
het schooljaar 2017-2018 staat de schooltuin in de kijker! Helaas viel er door de droge
weersomstandigheden van het voorjaar weinig te oogsten:) Een geplande doedag en opentuindag dienden we daarom te verschuiven naar het 2de trimester.
Dankzij de inzet van enkele vrijwillige ouders en onder leiding van Peter Puype staken we
onze website in een nieuw kleedje. Op het promofilmpje gemonteerd door André Bosmans
ziet u hoe wij onze kinderen laten ‘groeien en bloeien’! Dit schooljaar ligt onze focus op
de leerlijn ‘Leren, leren’, de implementatie van digitale borden en het onderhoud van onze
tuin.
‘Samen kunnen wij het maken’ was het thema van de 1ste schooldag in de
Notelaar te Vollezele. De lokale fanfare zorgde alweer voor de nodige sfeer. Ouderraad en collega’s waren voor een dagje ‘bouwvakker’. Alle kinderen kregen bij
aankomst een puzzelstuk en samen vormden ze hiermee ons jaarthema ‘samen
kunnen wij het maken’. ’s Avonds kreeg iedereen dan nog een ‘gepersonaliseerde bouwsteen’ mee.

Aan de Hoogstraat nr 6 ging men samen in beweging! Het jaarthema “H6 in
beweging” werd letterlijk en figuurlijk ‘in beweging gebracht’. De klemtoon dit
schooljaar ligt immers op bewegen en gezonde voeding. Het team was uiteraard
in sportoutfit om het thema kracht bij te zetten.
De leerlingen kregen voor hun eerste schooldag reeds 4 opdrachten: lachen, veel
bewegen, een gezond tussendoortje eten en fair-play respecteren op de speelplaats. Wie aan deze 4 voorwaarden voldeed, kreeg een gouden medaille om het
schooljaar goed in te zetten.
Elk jaar gaan onze gemeentescholen de uitdaging aan om andere accenten te leggen, om te hervormen, om te vernieuwen.
Dit jaar gaan we volop voor het digitaliseren van de leerkrachtenagenda.
Om onze ouders goed te informeren, werden in alle afdelingen infoavonden georganiseerd. Ouders werden verwelkomd
in de klas en konden kennismaken met de juf of meester. En wellicht even plaatsnemen op de ‘werkplek’ van hun peuter,
kleuter of leerling.
Ook de vele ouder-vrijwilligers gingen opnieuw aan de slag; zij zijn en blijven onmisbaar voor een basisschool. Wij kunnen
alleen maar dankbaar zijn voor hun onbaatzuchtige inzet.
Met veel enthousiasme zetten we het nieuwe schooljaar in. In de volgende editie blikken we dan ook graag terug op de
vele activiteiten die elke school allicht op stapel heeft staan. Hierbij wensen we veel succes aan leerlingen, leerkrachten,
onderhoudsmensen, buschauffeurs en onze collega’s van de kinderopvang.
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
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Jeugd
Opleidingen fuifcoach
EHBO opleiding:
Zaterdag 14 oktober van 9.30u tot
12.30u en van 13.30u tot 16.30u te
Kroonstraat 25, 1750 Lennik (Rode
Kruislokalen)
Brandbestrijding:
Zaterdag 18 november van 13u tot 16u te PIVO, Asse
Theoretische opleiding fuifcoach:
Zaterdag 2 december van 9.30u tot 12.30u te Lennik

Infoavond LOK
Alcohol bij jongeren
Op donderdag 9 november organiseert de jeugddienst in
samenwerking met LOK Galmaarden een infoavond rond ‘Alcohol bij jongeren’ in GC Baljuwhuis van 19.30u tot 21.30u.
De infoavond gaat over (overmatig) alcoholgebruik bij jongeren dezer dagen en is bedoeld voor jongeren vanaf 12
jaar, (groot)ouders, opvoeders, leerkrachten en andere
geïnteresseerden. De avond wordt verzorgd door ervaren
sprekers en ervaringsdeskundigen.
Waar?
Wanneer?
Voor wie?

Prijs?
Inschrijven?

GC Baljuwhuis
9 november 2017 van 19u30 tot 21u30
Jongeren vanaf 12 jaar, (groot)ouders,
opvoeders, leerkrachten en andere
geïnteresseerden.
Gratis
Bij voorkeur gewenst.

Inschrijven moet via de website: www.galmaarden.be =>
digitaal loket => reservaties en tickets => reserveren voor
activiteit uit jeugdaanbod. Gezinsaccount moet aangemaakt
worden vooraleer inschrijven mogelijk is.
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Kandidaat-monitoren
gezocht voor de speelpleinwerking
Elk jaar is speelplein Kornelius Krokodil op zoek naar nieuwe, enthousiaste, dynamische mensen om de monitorenploeg te vervoegen en om de kinderen een leuke vakantie te
bezorgen die ze niet vlug zullen vergeten…
Ben je minstens 16, creatief en ben je graag met kinderen
bezig, dan is dit iets voor jou!
Wij bieden opvang tijdens alle schoolvakanties. Denk je dat
deze job iets voor jou is, stuur het inlichtingenblad naar
marleen.segers@galmaarden.be. Je vindt dit inlichtingenblad terug op onze website www.galmaarden.be.
Je moet je kandidatuur onmiddellijk voor het hele

jaar stellen en indienen vóór 31 januari 2018.

Speelplein Kornelius
Krokodil
Het speelplein is toegankelijk tijdens de schoolvakanties van
7u tot 18u voor kinderen van 3 tot 12 jaar.
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 > digitaal loket > reservaties
en tickets > wil je inschrijven voor een activiteit uit het
jeugdaanbod
Info: @ marleen.segers@galmaarden.be
 054 51 61 60
 www.galmaarden.be
Nieuw! Betaling gebeurt bij inschrijving.
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Sport
KAMPIOENENVIERING
Om onze kampioenen te vieren op de “Uitreiking van
de sportprijs”, georganiseerd in samenwerking met de
sportraad, vragen wij aan onze inwoners en Galmaardse
sportploegen die in 2016 kampioen werden in een
sporttak zich kenbaar te maken aan onze sportdienst
vóór 31 december 2017.
U kunt dit meedelen aan de sportdienst:

Marktplein 17 in 1570 Galmaarden
@@
sport@galmaarden.be.
De viering vindt plaats op vrijdag 2 maart 2018 in
het GC Baljuwhuis, Kammeersweg 2, Galmaarden.

Memorial Walter Wauters rechtzetting!
Deze Wielertweedaagse vindt plaats
op zaterdag 30 september en zondag 1 oktober 2017. In de Uitagenda
van de vorige editie Samen werd een
verkeerde datum vermeld, waarvoor
onze excuses.

Ringmuswandeling
Het platteland van onze Galmaardse gemeente, dat deel uitmaakt van het golvende
Pajottenland, is tot op heden nog één van de betere gebieden voor akkervogels.
En daar maakt de ringmus deel van uit.
De gemeente Galmaarden adopteerde in 2009 de ringmus in samenspraak met het
Regionaal Landschap Pajottenland en Zennevallei om het project “herwaardering
van de akkervogel” te ondersteunen.
Het was wijlen schepen Paul Cardoen, veel te vroeg uit ons midden weggenomen door kanker, die destijds dit project van
nabij heeft opgevolgd.
Mede als eerbetoon aan Paul werd de toen opgerichte “WITTE ringmuswandeling” nu uitgebreid met een bewegwijzerde
RODE en ZWARTE lus op initiatief van Samen Helpen Galmaarden.
Neem bij gelegenheid 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.
Het getjilp van de ringmus, een leeuwerik die hoog in de lucht zijn eindeloze lied ten
beste geeft of de dromerige zang van de geelgors.
Hopelijk komt het nooit zover dat wij al deze geluiden van het platteland moeten
missen.
Wandelkaarten kan je bekomen bij de toeristische dienst Toerisme Pajottenland en Zennevallei in het GC Baljuwhuis te
Galmaarden. De kaarten worden te koop aangeboden aan 1 euro per stuk. De opbrengst gaat volledig naar Samen Helpen,
een vereniging die lokaal kankerpatiënten ondersteunt.

G e me e n t e G a lm a a rd e n

samen_okt_nov_dec_2017.indd 17

17
18/09/2017 13:58:39

BIB
Openingsuren





dinsdag
woensdag
vrijdag
zaterdag

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

Sluitingsdagen






woensdag 1 november 2017
vrijdag 10 november 2017
zaterdag 11 november 2017
dinsdag 26 december 2017
dinsdag 2 januari 2018

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!

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 GC 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:

Dinsdag 14 november 2017 om 14 uur bespreken we het
boek "Oorlog en Terpentijn" van Stefaan Hertmans.

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

Boekentrolley's
Er worden opnieuw boekentrolley’s aangeboden aan de
kleuterklassen en het eerste en tweede leerjaar van de basisscholen van Galmaarden, Tollembeek en Vollezele.
De volgende thema’s zijn momenteel beschikbaar: wonen,
terug naar school, beroepen, pasen, herfst, sint en kerst,
lichaam/zintuigen, feesten hier en elders, het weer, lente/
boerderij, zomer/vakantie, erfgoed, eerste wereldoorlog.
De trolleys zijn gratis en worden enkel uitgeleend (voor de
periode van 1 maand) op een klaskaart.
Reserveringen voor een boekentrolley kunnen steeds geplaatst worden voor het lopende schooljaar.
Binnenkort worden deze trolley's aangevuld met het thema
"Familie".
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Info?		
Tickets?
		
		

bibliotheek@galmaarden.be
te verkrijgen via de leden van het
beheersorgaan van de bibliotheek of de
dienst vrije tijd.

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.
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Cultuur
Koninklijke Toneelvereniging Wilskracht en Vreugd
brengt "De Schoonzusjes".
In deze bittere komedie van Eric Assous treffen we drie succesvolle broers en hun "lieftallige" echtgenotes, voor wat
begint als een gezellig etentje. De punten voor sfeer en gezelligheid bereiken snel een dieptepunt door de komst van
een onverwachte tafelgast. De soms hilarische en scherpe
dialogen over leugens, rivaliteit en bedrog herinneren er
ons aan dat mannen - soms- lafaards en vrouwen - meestal
- meedogenloos zijn.
Je wil deze voorstelling niet missen. Kelly Bergmans, Thibaud De Meester, Bram Depouillon, Dirk Mertens, Yolien
Mertens, Gwen Vandendaele en Vanessa Van Schandevijl
kijken er onder het toeziend oog van regisseur Luc Collin
naar uit om u een ontspannen avondje toneel te bezorgen.
Reserveren: www.wilskrachtenvreugd.be of 054 58 00 30
Voorstellingen: vrijdag 24 en zaterdag 25 november, vrijdag
1 en zaterdag 2 december 2017 - Baljuwhuis Galmaarden.
Tickets: 8 euro

haalt met veel plezier en trots Nele Bauwens
terug naar huis in Galmaarden.
Nele kijkt er ongeduldig naar uit om "haar Pajotten" te verwennen met haar tweede solovoorstelling
"Wat een geluk".
De hele wereld heeft kinderen. Behalve Nele Bauwens. Moet
zij daarom integraal gek worden? Of kan zij juist verlicht
ademhalen? Moet zij luisteren naar haar meedogenloze
vriendinnen, die nu allen twee baby's op hun armen dragen?
Moet zij de schuld geven aan haar levensgezel, die alvast is
beginnen powertrainen? Of moet zij helemaal niets doen en
gewoon genieten van iedere dag?
Want ja, gelukkig is ze wél, Nele Bauwens. En gelukkig kunnen wij binnenkort weer naar haar prachtige, intieme, zelfgemaakte levensliedjes luisteren.
Dolkomisch en doodserieus. Hilarisch en poëtisch. En buitengewoon persoonlijk.
Wees er snel bij om je plaatsje te reserveren!
www.wilskrachtenvreugd.be of 054 58 00 30
zaterdag 27 januari 2018 - Baljuwhuis Galmaarden
Tickets: 16 euro

Oproep! Bronzen Urbanus – Cultuurprijs voor het jaar 2016
Iedere inwoner en vereniging van Galmaarden kan een persoon of vereniging nomineren voor de Bronzen Urbanus.
Daartoe dient hij of zij een nominatieformulier in te dienen op de cultuurdienst van de gemeente. Dit formulier kan je
downloaden op de website www.galmaarden.be en dient uiterlijk op 30 november 2017 (16 uur) in papieren vorm
of digitaal te zijn ingeleverd bij de cultuurdienst van Galmaarden:
))
Per post: Marktplein 17, 1570 Galmaarden (postadres, poststempel geldt desgevallend als bewijs)
))
Digitaal: cultuur@galmaarden.be
))
Ten kantore van de cultuurdienst: GC Baljuwhuis, 1ste verdiep (tijdens de kantooruren)
Wat dien je in?
Naam en adres van de indienende persoon of vereniging (verplicht; anonieme nominaties worden niet aanvaard):
Naam van de genomineerde persoon of vereniging:
Motivatie voor de nominatie (verplicht; ongemotiveerde nominaties zijn niet ontvankelijk):
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Cultuur
Aankondiging kerstmarkt in Woonzorgcentrum De Zwaluw
Beste Kerstmarktkramers, handelaars en geïnteresseerden,
Wat is er nu gezelliger dan met de familie en/of vrienden tijdens de koude winterdagen op kerstmarkten te vertoeven. Dit
geldt ook voor onze bewoners, alleen hebben sommigen niet meer de kans om naar buiten te gaan. Daarom zouden wij de
Kerstmarkt naar hen toe willen brengen en dit met verschillende kraampjes waar zowel zelfgemaakte cadeau’s als artikelen
van kerstmarktkramers te vinden zullen zijn.
We willen zoveel mogelijk diverse verenigingen en handelaars van Galmaarden bij dit gebeuren betrekken. Eveneens zijn
personen buiten Galmaarden welkom, de voorkeur qua productenverkoop wordt wel gegeven aan de lokale handelaars en
verenigingen uit Galmaarden. Artikelen die de kerst- en eindejaarssfeer benadrukken zijn zeer welkom. Standje met drank
en hapjes zullen wij zelf voorzien.
De kostprijs die we vragen voor de staanplaats is 15 euro. Tafels en de
kraampjes zullen wij voorzien. De opbrengst gaat naar activiteiten en uitstappen voor onze bewoners. Dus voel jij je geroepen om onze kerstmarkt
te vergezellen op 10 december 2017? Dan mag je ons contacteren op volgend e-mailadres: ergo@rvtdezwaluw.be of op het nummer 054 56 80 77.
Het adres is Ninoofsesteenweg 44, 1570 te Galmaarden.
Haast je want de plaatsen zijn beperkt.
Tot gauw!
De Zwaluw.

Vormingen en cursussen Leren werken met een tablet (iPad)

Nieuw uitleenreglement in
Galmaarden

Tablets verkopen tegenwoordig als zoete broodjes maar zonder
muis en toetsenbord is het toch wel heel anders dan een pc. Maar,
eens je het gewoon bent is het heel handig; zo kan je makkelijk
even de e-mails nakijken tijdens de reclames op TV.

De gemeenteraad heeft een nieuw uitleenreglement
goedgekeurd voor het materiaal dat het gemeentebestuur ter beschikking stelt van onder andere verenigingen, buurtcomités en lokale ondernemers van
Galmaarden.

We beginnen dan ook met de werking van het aanraakscherm, het
beginscherm en de instellingen. De basisfuncties van de tablet zijn
internet en e-mail en hier wordt dan ook dieper op ingegaan. Wat
een pc niet heeft en een tablet wel is een eBook en daarmee kan
je boeken en tijdschriften lezen eens je ze gedownload hebt. Heel
nuttig zijn ook de Apps die je zelf kunt downloaden en installeren.
Wanneer?
14-17 november 2017 (di-vrij)
		
van 9u-12u of 13u-16u
Waar?		
GC Baljuwhuis
Prijs?		
30 euro
Inschrijven? - Vóór 1 november 2017
		
- Je reserveert op de cultuurdienst, in het
		
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.
Vereiste voorkennis? Geen, iPads worden ter beschikking
			
gesteld van de deelnemers.
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Het gemeentebestuur wil lokale verenigingen en
evenementen ondersteunen op logistiek vlak en
stelt hiervoor tal van materialen gratis ter beschikking. Onder andere stoelen, tafels, nadars, podiumelementen, tenten en een geluidsbegrenzer kunnen zo ontleend worden. Enkel voor het gebruik van
de grote kadertent wordt een vergoeding gevraagd.
Het nieuwe reglement en de lijst met uit te lenen
materialen kunnen geraadpleegd worden op de gemeentelijke website: www.galmaarden.be. Aanvragen dienen schriftelijk te gebeuren aan de hand van
het aanvraagformulier en dit minimaal 4 weken voor
de activiteit.
Het formulier kan bekomen worden via de gemeentelijke website of op de dienst vrije tijd (GC Baljuwhuis – Kammeersweg 2 – 1570 Galmaarden).
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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?
Prijs?

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

Workshop - Weg met het
stressbeest

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?

Stress is niet meer weg te denken uit ons leven. We spreken niet langer van een modeverschijnsel; het is jammer
genoeg de harde realiteit geworden. Ook onze kinderen
worden meer en meer blootgesteld aan stress. In de opvang, op school, thuis,... Het tempo en de verwachtingen
liggen hoog voor hen. Maar ook volwassenen geven op een
onrechtstreekse manier stress door aan hun kinderen. Een
gehaaste ouder zorgt immers voor een gehaast kind: want
stress is besmettelijk.

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 - 20-22 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

Kunnen we het stressbeest temmen? Op welke manier ervaart een kind stress? In welke vormen uit zich dit?
We gaan samen op zoek naar situaties die stress veroorzaken en we onderzoeken welke invloed stress heeft op ons
dagelijks leven.
Wanneer?
Waar?
Spreker?
Prijs?

dinsdag 19 december 2017 - 20-22 uur
GC Baljuwhuis - Galmaarden
Marjan Huybrechts
5 euro

Info en inschrijvingen?
Arch’educ–Volkshogeschool Halle-Vilvoorde
@ info@archeduc.be
 02 454 54 01
 www.archeduc.be
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Cultuur
Wedstrijd:
“Waar in Galmaarden?”
Ken jij 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 naar: Dienst vrije tijd, Marktplein
17, 1570 Galmaarden. Dit kan tot 31 oktober 2017.
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 staande wip in de tuin
van het GC Baljuwhuis in Galmaarden.
Proficiat aan mevrouw Monique Marquebreuck uit
Galmaarden.

Oproep aan lokale kunstenaars
De gemeente Galmaarden wil – in samenspraak
met de cultuurraad en het
OCMW – lokale kunstenaars graag een platform
aanbieden om kunstwerken tentoon te stellen
in de eigen gemeente zodat de Galmaardse bevolking kennis kan maken met hun werk. Om deze doelstelling te realiseren werden in de meerjarenplanning 2014-2019 twee
acties opgenomen:
1. permanente en wisselende exposities vinden plaats in
openbare gebouwen als gemeentehuis en Sociaal Huis;
2. tweejaarlijks wordt een tentoonstelling bij de kunstenaar thuis mogelijk gemaakt, gekoppeld aan een toeristische activiteit.
Beide projecten lopen nu al geruime tijd en we moeten
helaas vaststellen dat de interesse vanuit de lokale kunstenaars beperkt is. Om het beleid rond deze doelstelling
en acties zinvol te kunnen uitstippelen voor de toekomst,
peilen we graag naar de interesse en het engagement van
de lokale kunstenaars om mee de schouders onder deze
projecten te zetten.
Ben je een lokale kunstenaar uit Galmaarden en wil je deze
acties mee verder uitbouwen?
Neem dan vóór 15 oktober 2017 contact op met de cultuurdienst via cultuur@galmaarden.be of op 054 51 61 67.
In functie van de respons kunnen de nodige beleidsbeslissingen genomen worden.

Oproep: reproducties Bruegel
gezocht!


NAAM: ......................................................................
ADRES: .....................................................................
.................................................................................
: .............................................................................
@: .............................................................................
OPLOSSING:.................................................................
.................................................................................
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U had het misschien al gehoord… In 2019
slaan heel wat verenigingen, gemeenten en
inwoners uit Pajottenland & Zennevallei de
handen in elkaar voor de organisatie van een regionaal
Bruegeljaar. ‘Onze’ landschapsschilder is dan immers 450
jaar overleden en zal ook nationaal en internationaal in de
kijker staan. Boeren-Bruegel blijft inspireren en geeft betekenis aan onze regio: landschap, erfgoed, toerisme, streekproducten, cultuur… anno 2019.
In het kader van dit projectjaar is Erfgoedcel Pajottenland
Zennevallei op zoek naar reproducties van werken van
Bruegel. In 2019 willen we illustratoren artistiek aan de slag
laten gaan met deze reproducties.
Heb jij nog een ingekaderde Bruegel in de kelder staan of
een koekendoos met een Bruegeliaanse afbeelding op de
zolder liggen?
Laat het weten! Mail naar info@erfgoedcelpz.be. Meer info
vind je op www.erfgoedcelpz.be
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in Galmaarden
OKTOBER

Meer info
vzw pajo prom - memorialwalterwauters@gmail.
com

za 30 sept & zo 1 oktober

Memorial Walter Wauters - wieler
tweedaagse

Congoberg - Vollezele

elke vrijdag

Kinderyoga Herfstreeks

GBS Galmaarden - www.
kinderyoga-shiatsu.be

zondag 1 oktober

Op pad met je fototoestel: De weg
van de graankorrel

Heetveldemolen - Tollembeek

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

do 5, 12 & 19 oktober

Workshop 'Aan de slag met passie
en talenten'

GC Baljuwhuis

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

za 7 & zo 8 oktober

Eetfestijn Kaatsclub Op en Over
Galmaarden

Willem Tell - Tollembeek

Kaatsclub Op en Over
Galmaarden

donderdag 12 oktober

Kaffee Matinee, koffie met dat
ietsje meer...

GC Baljuwhuis

Dienst Vrije Tijd 054 51 61 67

woensdag 18 oktober

Creales ‘werken met powertex’

Parochielokaal - Galmaarden

KVLV Galmaarden - kvlv.
galmaarden@gmail.com

donderdag 19 oktober

Wandelen in Galmaarden - OKRA

Sint-Pieterskerk - Galmaarden

OKRA - Romain Haelterman - 054 50 07 61

vr 20 & za 21 oktober

28ste bakschieting vanaf 20 uur

Café Pallieterken

Voetbal- & Kaatsclub Pallieterken - 054 58 08 54

tot 31 oktober

Wijnactie

De Okkernoot

www.deokkernoot.be

zaterdag 11 november

Zangavond

Zaal Klavertje 3 - Galmaarden

Davidsfonds - molderezlieve@hotmail.com

di 14 - vr 17 november

Cursus ‘Leren werken met een
tablet’

GC Baljuwhuis

Dienst Vrije Tijd 054 51 61 67

woensdag 15 november

Kookles Kerstmenu

Parochielokaal Galmaarden

KVLV Galmaarden - kvlv.
galmaarden@gmail.com

zondag 19 november

Algemene vergadering, thema ‘Baas
Parochielokaal Galmaarden
over je blaas’

KVLV Galmaarden - kvlv.
galmaarden@gmail.com

vr 24 & za 25 november

Toneelopvoering ‘De Schoonzusjes’

GC Baljuwhuis

KT Wilskracht en Vreugd
- www.wilskrachtenvreugd.be

vr 1 & za 2 december

Toneelopvoering ‘De Schoonzusjes’

GC Baljuwhuis

KT Wilskracht en Vreugd
- www.wilskrachtenvreugd.be

zondag 3 december

Workshop ‘ouder-kind yoga’

GC Baljuwhuis

www.kinderyoga-shiatsu.
be - 0485 02 30 86

zaterdag 9 december

Christmas @ Tollembeek

centrum Tollembeek

Tholobecca 1148 - 0476
75 42 99

za 9, vr 15 & za 16 december

Toneelopvoering ‘Prettige feestdagen’

GC Baljuwhuis

ATK Kokejane - reservatie@atkokejane.be

zondag 10 december

WZC De Zwaluw Vollezele Kerstmarkt in woonzorgcentrum De
ergo@rvtdezwaluw.be - 054 56
Zwaluw
80 77

ergo@rvtdezwaluw.be

za 16 & zo 17 december

Toneelopvoering

De Notelaar - Vollezele

KT Helpt Elkander www.kt-helpt-elkander.be

maandag 18 december

Bloemschikken ‘thema kerst’

Parochiezaal Galmaarden

KVLV Galmaarden - kvlv.
galmaarden@gmail.com

dinsdag 19 december

Workshop ‘Weg met het stressbeest’

GC Baljuwhuis

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

vr 22, za 23 & ma 25 december (Kerstmis)

Toneelopvoering

De Notelaar - Vollezele

KT Helpt Elkander www.kt-helpt-elkander.be

NOVEMBER

DECEMBER

in Galmaarden
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Info

Snelheidslimiet in Vlaanderen

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
Openingsuren
ma-di-wo: 9 uur tot 12 uur
do: 13.30 uur tot 19.30 uur
vr: 9 uur tot 12 uur
GC Baljuwhuis
Dienst vrije tijd
Kammeersweg 2
1570 Galmaarden
 054 51 61 61 • F 054 51 61 69
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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

VEILIGHEIDSDIENSTEN
Brandweer - Tollembeek
Hernestraat 51
1570 Tollembeek
 Noodnummer: 112

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

Federale Pensioendienst
Zitdag in Sociaal Huis, elke derde
dinsdag 9 uur tot 12 uur (behalve
in juli, augustus en november)
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