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Beste inwoner,
Het einde van 2019 nadert met rasse schreden. We tellen af naar 2020.
Op de gemeenteraad van december wordt het meerjarenplan ter goedkeuring
voorgelegd waarin onze beleidsvisie voor de periode 2020 – 2025 werd
uitgewerkt.
Hierin zijn veiligheid en duurzaamheid belangrijke items.
De eindejaarsperiode breekt aan en de feesten staan voor de deur.
Voor velen onder ons is dit één van de mooiste momenten van het jaar:
kerstshoppen, lekker tafelen met familie en vrienden,…
Vergeet de alleenstaanden niet, ook zij willen graag meevieren

het MEGA-project.

in deze periode.
20 | Zomer van de jeugd
Ik wens iedereen namens het schepencollege en mezelf een

Ontdek hier het programma van 2020.

warme kerst en een gezond, hoopvol en voorspoedig 2020 toe.
25 | Pauwelviering 2020
De jaarlijkse Pauwelviering zal plaatshebben op zondag
26 januari. Ontdek hier het volledige programma.

28 | UiT in Galmaarden
Een overzicht van alle komende activiteiten in
Galmaarden vind je in onze kalender.

30 | Programma Resto+ 2020
Ontdek hier het programma van ons dorpsrestaurant
voor 2020.

ADMINIS TRATIE VE
DIENS TEN
GEMEENTEHUIS
Marktplein 17 · 1570 Galmaarden
054 89 04 00
info@galmaarden.be · www.galmaarden.be

Openingsuren
ma-di-wo-vr: 9.00-12.00 uur
do: 13.30-19.30 uur

32 | Fotowedstrijd
Ken je Galmaarden door en door? Neem deel aan onze

BALJUWHUIS (dienst vrije tijd)

fotowedstrijd en maak kans op een waardebon van

Kammeersweg 2 · 1570 Galmaarden

25 euro.

054 89 04 35

32 | Garageverkoop · 10 mei 2020
Schrijf je in voor onze garageverkoop aan de hand van
het inschrijvingsformulier op pagina 32.
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Patrick Decat

0471 85 08 98

Burgemeester

patrick.decat@galmaarden.be

Ludo Persoons

0477 24 58 26

Eerste Schepen

ludo.persoons@galmaarden.be

do: 13.30-16.00 uur

Marleen Merckaert

0475 94 09 30

Schepen

marleen.merckaert@galmaarden.be

Zitdag
van de
burgemees ter

Ludo Van Paepegem 0478 56 78 40

Sluitingsdagen

facebook

College van burgemeester en schepenen
en vast bureau

ma-di-wo-vr: 9.00-12.00 uur

Inschrijven kan tot en met 31 maart.

volg ons op

- Patrick Decat, burgemeester

woensdag 1 en donderdag 2 januari

Schepen

ludo.vanpaepegem@galmaarden.be

Kurt Penninck

0476 94 32 39

Schepen

kurt.penninck@galmaarden.be

Kristof Andries

0477 80 76 01

Algemeen Directeur

kristof.andries@galmaarden.be

Donderdag
van 14.00 tot 19.00 uur
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Samen schrijven aan het meerjarenplan
'Galmaarden 2020-2025'

Subsidie
herbruikbare luiers
nieuw vanaf 2020
De inwoners van de gemeente Galmaarden kunnen een

Het bestuur is volop bezig geweest met de opmaak van het meerjarenplan. In het meerjarenplan geeft het bestuur de
beleidsintenties weer voor de komende jaren (2020-2025): het Galmaarden van de toekomst krijgt nu al vorm.
Dit nieuwe meerjarenplan wordt eind december ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. Vanaf 2020 starten
we met de uitvoering ervan. Het meerjarenplan heeft een dynamisch karakter. Dit document wordt dus niet als volledig
en af beschouwd. Nieuwe en/of andere prioriteiten of uitdagingen kunnen zich gedurende de legislatuur opdringen waar-

éénmalige subsidie aanvragen voor de aankoop van
herbruikbare luiers voor baby’s en kinderen tot 3 jaar,
om zodoende de hoeveelheid huishoudelijk afval te
verminderen en de verspreiding van sluikstort/zwerfvuil
tegen te gaan.

Herbruikbare bekers
nieuw vanaf 2020
Vanaf 1 januari worden door de gemeente 1 000
herbruikbare bekers ter beschikking gesteld voor de
organisatie van evenementen:
 georganiseerd door: het gemeentebestuur, erkende
en niet-erkende Galmaardse verenigingen (met zetel in
Galmaarden), gemeentelijke adviesraden, scholen uit
Galmaarden, externe organisaties waarin de gemeente
participeert voor activiteiten op het grondgebied
Galmaarden, organisatoren van buurt- en straatfeesten

door men het plan kan actualiseren en bijsturen.

en lokale ondernemers
Bij de vorming van het meerjarenplan wordt niet over één nacht ijs gegaan. De basis wordt gevormd door de missie en

 én die plaatsvinden op het grondgebied van de

visie van het Lokaal Bestuur Galmaarden, waarna het verder gevoed wordt door flink wat interne en externe input,

gemeente.

zijnde een omgevingsanalyse, de inspiratienota vanuit de diensten en adviesraden, het overleg tussen het schepenDe uitlening van de herbruikbare bekers met bijhorende

college en het managementteam en verschillende participatiemomenten met de burger.

transportbakken is gratis. Er wordt enkel een waarborg
gevraagd van 50 euro per transportbak. Iedere transport-

Hieronder enkele prioriteiten die naar boven zijn gekomen tijdens onze participatiemomenten:

bak bevat 250 herbruikbare bekers. Zonder betaling van

 Bij de seniorenbevraging tijdens ons dorpsrestaurant in juli is naar voren gekomen dat 36% zichzelf later in een
assistentiewoning ziet wonen en dat men het noodzakelijk vindt om meer in te zetten op openbaar vervoer, verkeersveiligheid en de staat van de voetpaden. Wat betreft de thuisdiensten, doet reeds 30% beroep op de poetsdienst en is
er een kleine groep die nood heeft aan een gezelschapsdienst.
 Bij de bevraging via bierviltjes tijdens de doortocht van de Ronde van Frankrijk, werden 116 bierviltjes verzameld in
de stembus op het Marktplein. 24% heeft aangegeven graag meer en betere fietspaden in onze gemeente te zien en
13% wilt dat er meer wordt ingezet op de speelruimtes (terreinen en toestellen).
 Uit de resultaten van de fotowedstrijd voor schoolgaande kinderen, die we in de zomer hebben georganiseerd,
kwam de vraag om meer in te zetten op een veilige fietsomgeving en speelterreinen.
 We hebben ook een aantal Facebookpolls gehouden. Eén van de resultaten was om de jaarlijkse garageverkoop in
mei te organiseren in plaats van het voorjaar. Dit brengen we meteen ook in voege. De jaarlijkse garageverkoop vindt
plaats op 10 mei. Inschrijven kan via het inschrijvingsformulier op pagina 32.
 Tijdens de 3 participatieavonden zijn er volgende prioriteiten naar voren gekomen; parkeren in de dorpskernen,
fietspaden, toekomst van de kerk, digitalisering, communicatiekanalen optimaliseren (website, infoblad, sociale
media), communicatie over de dienstverleningen (én bijkomende informatie geven over het Sociaal Huis).
Bij deze richten we nog een warme oproep naar de 1 350 inwoners die eind januari zullen aangeschreven worden om
deel te nemen aan ons inwonerspanel. We hopen dat je deelneemt aan onze bevraging, zo geef jij mee vorm aan het
Galmaarden van morgen. Houd dus zeker jouw brievenbus in de gaten en registreer je.

Welke voorwaarden zijn er aan verbonden?
 aanvrager en kind zijn beiden gedomicilieerd in de
gemeente Galmaarden;
 de aanvraag gebeurt door de vader, moeder of wettelijke voogd van het kind;
 de aanvraag voor de premie wordt ingediend vanaf de
geboortedatum van het kind en vóór de derde verjaardag
van het kind;
 voorlegging van de aankoopfactuur op naam van de
aanvrager met vermelding van de prijs en omschrijving
van de aangekochte goederen;
 voorlegging van het betalingsbewijs van voormelde
aankoopfactuur.
De éénmalige premie van aankoop voor herbruikbare
luiers bedraagt 50% van de aankoopfactuur met een
maximum van 100 euro. De premie dient aangevraagd
te worden door middel van een volledig ingevuld en
ondertekend aanvraagformulier (te downloaden op

NOTEER ALVAST IN JULLIE AGENDA:
Ben je benieuwd naar onze toekomstplannen en de verwerking van de input die we hebben ontvangen uit de

onze website of verkrijgbaar bij de gemeentediensten) en
ingediend te worden bij de gemeentelijke milieudienst.

verschillende participatiemomenten? Kom dan langs op de toelichting van ons meerjarenplan 2020-2025!
Afspraak in het GC Baljuwhuis op woensdag 19 februari 2020 om 19.30 uur.

de waarborg wordt het materiaal niet uitgeleend.
De bekers worden aangevraagd door middel van een
volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier (te
downloaden op onze website of verkrijgbaar bij de
gemeentediensten) tenminste 1 maand vóór de aanvang van het evenement in te dienen bij de milieudienst.
Indien de aanvraag kadert in een evenementenaanvraag,
wordt de uitlening van de bekers in de evenementenaanvraag verwerkt.
De bekers dienen uiterlijk 5 kalenderdagen na het
evenement, gereinigd, gedroogd en netjes opgeborgen
in de daartoe voorziene transportbakken, teruggebracht
te worden. Bij beschadiging, het ontbreken van artikelen
en/of laattijdig terugbrengen, zullen er wel bijkomende
kosten aangerekend worden.
Meer informatie en bijkomende tips vind je op onze
website of bij onze milieudienst.
MEER INFO:
www.galmaarden.be/premies-en-subsidiereglementen

MEER INFO:

milieudienst@galmaarden.be · 054 89 04 30

www.galmaarden.be/premies-en-subsidiereglementen
milieudienst@galmaarden.be · 054 89 04 30
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Lenen aan 0 procent

Iets bijverdienen met
je vereniging?

Ambitiekader 1.0 ‘Opgewekt Pajottenland’

energiebesparende maatregelen,

In het voorjaar van 2020 en 2021 kan je in samenwer-

‘Opgewekt Pajottenland’. Met deze ondertekening tonen de partners hun engagement om gezamenlijk te werken rond

bestaat nog altijd.

king met Pajottenland+ en met een aantal Pajotse

de klimaatdoelstellingen. “Dat is een belangrijke stap, want het toont aan dat besturen over de gemeentegrenzen heen

producenten streekpakketten t.w.v. 10, 20 of 30 euro

willen werken aan een visie op hernieuwbare energie en dat ze ook willen gaan voor concrete realisaties.” vertelt Carolien

Wil je in jouw woning werken uitvoeren

verkopen. De opbrengst van de pakketten gaat volledig

Ruebens, coördinator van het projectteam.

om energie te besparen? Dan kan je die

naar jouw vereniging.

In het gemeentehuis ligt een gratis folder te beschikking over de prioritaire acties van het project.

werken misschien financieren met een

Met deze actie draagt jouw vereniging bij aan de duur-

energielening van de Vlaamse overheid.

zaamheid. Pajotse producten in eigen regio verdelen is

Uitgangspunten bij het engagement zijn: inzetten op hernieuwbare energie, het verbeteren van de leefbaarheid in de

Het is mogelijk om maximaal 15 000 euro te lenen met

goed voor het milieu, de kleine voetafdruk en de korte

dorpen en het versterken van de open ruimte. Het ambitiekader telt volgende tien punten:

een looptijd van 10 jaar. Ook is er gratis ondersteuning bij

keten. En wat meer is: je steunt de lokale producent.

onder meer het bepalen van de werken, het aanvragen van

Pajottenland+ ondersteunt jullie met:

prijsoffertes, het kiezen van een aannemer, de opvolging

 pakketten met producten (zo veel mogelijk) uit eigen

 Ambitie 2: Een ruimtelijke opgave, op maat van het Pajotse landschap

van de werken, het aanvragen van premies of subsidies.

gemeente of themapakketten (bv.: bier voor Vaderdag);

 Ambitie 3: Hefboom voor een krachtig landschap in al zijn glorie

 de onderhandeling met producenten voor de samen-

 Ambitie 4: Eerst besparen, dan produceren

Welke werken komen in aanmerking?

stelling van de pakketten;

 Ambitie 5: Hernieuwbaar en lokaal geproduceerd

 isolatie van daken, zoldervloeren, muren of vloeren;

 de verpakking, de producenten leveren de dag voor de

 Ambitie 6: Een diversiteit aan hernieuwbare energiebronnen

 hoogrendementsbeglazing, luchtdichting;

bedeling;

 Ambitie 7: Elke schaal en elke vorm is van belang

 energiezuinig ventilatiesysteem;

 de communicatie, promotie (digitaal en druk), inschrij-

 Ambitie 8: Intergemeentelijke en innovatieve gebiedsgerichte

 zuinige verwarmingsinstallatie (condensatieketel, warmte-

vingsformulieren en een persmoment.

De Vlaamse energielening met een rente
van nul procent voor investeringen in

Woensdag 18 september was een bijzondere dag voor het strategisch project Opgewekt Pajottenland. Onder het wakend
oog van journalisten ondertekenden 10 steden en gemeenten en de provincie Vlaams-Brabant het Ambitiekader 1.0.

 Ambitie 1: Een opgewekt Pajottenland in 2040, energieneutraal en
klimaatbestendig

samenwerkingen
 Ambitie 9: Een transitie met, door en voor iedereen

pomp, …);
 zonnepanelen op een goed geïsoleerd dak zonder glas;

Goedverkopende verenigingen worden beloond » prij-

 zonneboiler of een ander zuinig systeem voor sanitair

zenpot: 300 euro, 200 euro en 3 x 100 euro voor een be-

warm water;

zoek aan een producent met proevertje(s) of de aanschaf

 vervanging van lichtarmaturen en lampen.

van producten voor een picknick of Pajotse proeverij.

Wie komt in aanmerking?

MEER INFO: 054 50 02 45 · katrien@pajottenland.be.

 Ambitie 10: Woorden en daden: een visie vertaald in concrete acties

Leerlingen op bezoek bij Meteo Tollembeek

 Personen die recht hebben op een verhoogde tegemoet-

Meteo Tollembeek kreeg de voorbije maanden bezoek van het vijfde en zesde leerjaar van GBS Herhout en van het zesde

koming van het ziekenfonds;

leerjaar van GBS Vollezele. Weerman Luc Herremans leerde de kinderen hoe het dagelijks weerbericht wordt gemaakt.

 personen met een jaarlijks bruto gezinsinkomen dat lager

Tijdens de rondleiding mochten de kinderen zelf de waarnemingen uitvoeren. Alle leerlingen behaalden het ‘Certificaat

is dan 18 730,66 euro, te verhogen met 3 467,55 euro per
bijkomend gezinslid;

Beleidsplan 'Ruimte'

 personen in schuldbemiddeling die hun verwarmings-

De provincie Vlaams-Brabant werkt een nieuwe visie uit

factuur niet kunnen betalen;

op de ontwikkeling van wonen, werken en leven in onze

 personen begeleid door OCMW omdat ze de gas- en

provincie. Daarover is een eerste ontwerp van het

stroomfacturen niet kunnen betalen;

ruimtelijk beleid voor de komende jaren klaar.

 beschermde afnemers;

Laat weten wat jij ervan vindt! Je kan je mening kwijt

 personen met een gezamenlijk belastbaar inkomen dat

tijdens de publieke raadpleging die loopt tot en met 14

lager dan of gelijk is aan 31 340 euro, verhoogd met 1 630

februari 2020.

van Waarnemer’ bij Meteo Tollembeek voor het correct uitvoeren van de waarnemingen in het observatiestation.

euro per persoon ten laste (inkomen van 3 jaar eerder).
MEER INFO:
MEER INFO:

www.ruimtevoorvlaamsbrabant.be
© Meteo Tollembeek

energie@3wplus.be · 02 451 53 85
6 | Gemeente Galm aard e n
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Strooidiensten staan paraat
Tijdens de komende wintermaanden doet de techni-

dit traject binnen de kortst mogelijke tijd kan door-

sche dienst van het gemeentebestuur zijn uiterste best

lopen worden zodat de werkzaamheden op precaire

om de wegen dag en nacht goed berijdbaar te houden.

momenten (spits) afgehandeld zijn en hierbij hun ef-

Daartoe werd een winterdienstreglement goedgekeurd

ficiëntie en nut tengevolge van het doorgaand verkeer

door het college van burgemeester en schepenen

kunnen doen gelden (zout werkt immers maar efficiënt

waarbij gewerkt wordt met 3 strooiploegen die elk

indien er voldoende overrijdend verkeer is).

verantwoordelijk zijn voor een bepaalde zone van de
gemeente (zone Galmaarden, Tollembeek en Vollezele).

Op elk hoofdtraject wordt uiteraard ook gekeken naar
de hellingsgraad van de aansluitende wegen zodat

Per zone werd reeds sinds 1999 een lusvormig hoofd-

het mogelijk is dat een deel van dergelijke wegen mee

traject bepaald dat prioritair wordt behandeld en

wordt bestrooid in het hoofdtraject.

waarbij wordt geprobeerd om dit traject in alle
omstandigheden sneeuw- en ijzelvrij te houden. Deze

Hieronder vind je de wegen die behoren tot genoemde

trajecten omvatten hoofdzakelijk de hoofdwegen,

hoofdtrajecten:

de verbindingswegen, de wijken, de wegen naar de

Zone Galmaarden

stations en openbare gebouwen alsook de wegen die

Statiestraat en parking station-Tollembeek, Muyle-

worden bereden door het openbaar vervoer (De Lijn).

beekstraat, Zwaanstraat, Rodestraat, De Roen, Werfstraat, Vianebaan, Stationsstraat tussen kruispunt

Op deze manier ontstaat voor het volledig grondge-

Nieuwstraat/Stationsstraat en Bergstraat/Stations-

bied in de gemeente een netwerk van wegen die het de

straat, Watermolenstraat + Molenwijk, Bergstraat,

burger in de winter in de mate van het mogelijke moet

helling Bolwerkstraat, Marktplein parking aan kerk/

toelaten om zich op een veilige manier binnen een zo

parking monument/parking gemeentehuis, Kammeers-

kort mogelijke tijd van het ene naar het andere punt te

weg, Hoogstraat, Dorekensstraat, Heirbaan, Bruins-

begeven.

broekstraat (helling Veldstraat), Waterschaapstraat,
Wilderstraat, Kapelledreef, Bolwerkstraat.

Bovendien werden deze hoofdtrajecten dusdanig
bepaald dat vanuit een willekeurig punt op een open-

Zone Tollembeek

bare weg van de gemeente de afstand tot een dergelijk

Schoolstraat, Hernestraat tot grens Herne, met inbe-

hoofdtraject dient beperkt te blijven tot maximaal 100

grip van parking/oefenterrein voorpost brandweer,

meter en hierbij met maximum één of twee ladingen

Groenstraat (deel), Processiestraat, Hollestraat, Brus-

8 | Gemeente Ga lmaard e n

selstraat, Hollebeekstraat, Cardoenlaan, Avondvrede,

 centrum: rondom Plaats;

Tasseniersstraat, Nieuwstraat, Stationsstraat en

 station: Statiestraat (ter hoogte van de pare

parkings station Galmaarden, Winterkeer, Kramerijk-

nummers);

straat, Poefketse, Pausleenstraat, Groenstraat, Begijn-

 de verbinding tussen Plaats en Statiestraat: Plaats-

hofstraat, parking Tollembeek.

straat ter hoogte van pare nummers (2 tot en met 16).

Zone Vollezele

Zone Vollezele:

Repingestraat tussen kruispunt Okkernoot en kruis-

 schoolomgeving GBS Vollezele: Ninoofsesteenweg

punt Bakkerstraat, Bakkerstraat, Oudstrijdersplein,

ter hoogte van de pare nummers (64 tot en met 96);

Molenstraat, helling Rensbergstraat, helling Heystraat,

 centrum: rondom Oudstrijdersplein;

Steenstraat, J. Ballingwijk, Hulstraat, Beukenlaan,

 de verbinding tussen Oudstrijdersplein en GBS

Steenstraat, Coppenslaan, Repingestraat (tussen kruis-

Vollezele: Ninoofsesteenweg ter hoogte van onpare

punt Bakkerstraat en grens Nieuwenhove), Congo-

nummers (75 tot en met 93) + verbindingsvoetweg

bergstraat, Oulstbergstraat, Huismanstraat, St-Leonar-

Coppenslaan - Ninoofsesteenweg.

dusstraat, Modrielaan, Zeuningenstraat, Flieterkouter.
Pas wanneer de hoofdtrajecten vlot berijdbaar zijn en
de zoutvoorraden het toelaten, worden in geval van

Hou je stoep sneeuwvrij!

een matige tot zware wintertoestand, ook alle andere

We herinneren je er graag aan dat elke inwoner

wegen stelselmatig behandeld. Men dient wel rekening

verplicht is om de stoep voor zijn woning ijs- en

te houden met het feit dat de werking van zout pas

sneeuwvrij te houden zodat een vrije doorgang

efficiënt is wanneer de wegen frequent worden

ontstaat voor de voetgangers. Het geruimde

bereden.

materiaal moet aan de rand van het trottoir
opgehoopt worden en mag niet op de rijbaan

Voetpaden

geveegd worden. Er zijn 2 oplossingen tegen

Het college van burgemeester en schepenen besliste

ijzel en sneeuw: zout strooien (gebruik dit met

om bepaalde voetpaden door de gemeentediensten te

mate) en wegvegen of opscheppen van de

laten vrijmaken en dit omwille van het algemeen

sneeuw.

maatschappelijk belang. Het gaat hier over:
Zone Galmaarden:
 schoolomgeving GBS Galmaarden: Hoogstraat ter
hoogte van de pare nummers (2 tot en met 26);
 schoolomgeving Sint-Catharinacollege: Bergstraat ter
hoogte van de pare nummers (2 tot en met 40);
 centrum: rondom Marktplein tot en met gemeentehuis;
 station: Nieuwstraat (pare nummers) en Stationsstraat (pare nummers: 50 tot en met 86 en onpare
nummers: 69 tot en met 127);
 de verbinding tussen de Hoogstraat en het Marktplein (onpare nummers: 17 tot en met 47).
Zone Tollembeek:

Afvalophaling
ILvA baseert de beslissing om al dan niet uit te
rijden om afval in te zamelen op de waarschuwingen van het KMI. Daarnaast kan de chauffeur steeds beslissen om bepaalde straten niet
in te rijden wegens te risicovol.
Indien een ronde niet gereden wordt, wordt er
gevraagd om het afval terug binnen te nemen
en bij de volgende inzamelronde buiten te
zetten. De stand van zaken zal steeds gecommuniceerd worden op de Facebookpagina en
website van ILvA en Gemeente Galmaarden.

 schoolomgeving GBS Tollembeek: Hernestraat ter
hoogte van onpare nummers (1 tot en met 19);
 schoolomgeving GBS Herhout: Winterkeer ter hoogte
van pare nummers (40 tot en met 54);
Gemeente Gal maar den | 9

Wintertips van
De Watergroep

Wat te doen bij een
koudegolf?

Winterse temperaturen kunnen ervoor zorgen dat jouw

Het Sociaal Huis vraagt aan de inwoners van onze

waterleiding en watermeter bevriezen. Dit is niet alleen

gemeente om tijdens de wintermaanden extra alert te zijn

onaangenaam, het kan je ook heel wat geld kosten. Om

voor de medemens. We denken dan vooral aan

dit te vermijden, geeft De Watergroep graag enkele tips.

problemen die samengaan met aanhoudende koude,
maar ook aan mensen die niet naar de winkel durven door

 Zorg ervoor dat de temperatuur in alle lokalen met

de sneeuwval en dergelijke,…

waterleidingbuizen steeds boven het vriespunt blijft.

Hoe ouder men wordt, hoe minder men ook de tempera-

 Is het niet mogelijk een vorstgevoelig lokaal te

tuursverschillen voelt. Wie ouder is dan 65 jaar plaatst het

verwarmen? Plaats dan een elektrisch verwarmingslint

best een thermometer binnens- en buitenshuis. Lees de

parallel met de leiding en de watermeter. Let wel op voor

temperatuur tijdens de wintermaanden ook regelmatig af.

kunststofbuizen en voor het binnenwerk van de water-

Binnen zou het toch een 19°C moeten zijn.

meter: deze kunnen smelten door de warmte (wikkel dus

maar doe beroep op een vakman.

kan elk jaar een korting krijgen op de verwarmingsfactuur via het Sociaal Verwarmingsfonds.
De vzw Sociaal Verwarmingsfonds komt deels tussen
in de betalingen van de verwarmingsfactuur voor
mensen die zich aansluiten in bepaalde categorieën:
 Categorie 1: personen met recht op verhoogde
verzekeringstegemoetkoming van de ziekte- en
invaliditeitsverzekering;

Budgetmeter
Bij personen die te kampen hebben met energieschulden wordt er in sommige gevallen door de
netleverancier (Fluvius voor onze gemeente) een budgetmeter geplaatst. Deze budgetmeter dient manueel
opgeladen te worden in welbepaalde oplaadpunten.
In het Sociaal Huis is er zulk oplaadpunt. Je kan dit
oplaadpunt gebruiken om je budgetmeter(s) op te
laden en dit tijdens de openingsuren van het Sociaal
Huis.
Voor meer info omtrent budgetmeters, het opladen
ervan en waar je oplaadpunten kan terugvinden, kan
je terecht op de website van Fluvius.
Meer info:
www.galmaarden.be/sociale-dienst/budgetmeter
sociaalhuis@ocmwgalmaarden.be · 054 89 04 70

 huisbrandolie (stookolie of mazout) in bulk;

leidingen in of tegen koude buitenmuren, vooral als die

 huisbrandolie (of mazout) aan de pomp;

zijn blootgesteld aan koude wind.

 lamppetroleum (type c) aan de pomp;

 Is de woning in de winter onbewoond? Speel dan op

 bulkpropaangas / petroleumgas.

veilig en sluit het water af. Vergeet niet vooraf alle
leidingen leeg te laten lopen. Draai daarom alle kranen
 Plan je boodschappen in

 Aangezien niet alle lekken (onmiddellijk) zichtbaar zijn,

Denk er aan om, in geval van gevaar voor een lange

controleer je best regelmatig de stand van jouw water-

koudegolf of hevige sneeuwval, boodschappen te

meter. Stel je plots een hoog verbruik vast? Ga dan op

doen voor een lange periode en ga na of je over genees

zoek naar de oorzaak. Je kan bv. ’s avonds voor het

middelen beschikt voor een voldoende lange tijd.
 Vraag hulp

Indien je ’s nachts geen water verbruikt hebt en je stelt

Aarzel niet om iemands hulp in te roepen om jouw

’s morgens toch een gewijzigd verbruik vast, dan zit je

boodschappen te doen. Blijf zoveel mogelijk thuis, zeker

waarschijnlijk met een lek.

bij ijzel of gladde wegen.
 Laat regelmatig iets van je horen

winter of de hoofdkraan goed sluit en de leegloopkraan-

Wie zich in een financieel moeilijke situatie bevindt,

De in aanmerking komende brandstoffen zijn:

 Geef de nodige aandacht aan buitenkraantjes en

Om goed voorbereid te zijn, controleer je best voor de

mingsketels weer op volle toeren.

 Categorie 3: personen met een schuldoverlast.

verwarmingslint parallel). Knutsel niet zelf iets in elkaar,

slapengaan de stand van jouw watermeter noteren.

Nu de winter is aangebroken, draaien de verwar-

 Categorie 2: personen met een begrensd inkomen;

nooit een verwarmingslint rond de leiding, maar leg het

open nadat je de hoofdkraan hebt dichtgedraaid.

Recht op een
verwarmingstoelage?

 Eet rijkelijk en drink regelmatig warme dranken
Drink bij voorkeur zoete dranken zonder cafeïne.

tjes in de buurt van de hoofdkraan goed werken. Zo kom

 Vermijd te dicht bij de verwarming te rusten

je in de koude wintermaanden niet voor verrassingen te

 Toch buitenshuis vertoeven?

SOCIAAL HUIS
Marktplein 19 · 1570 Galmaarden

Het moet gaan over het type brandstof dat wordt

054 89 04 70

gebruikt om de woning hoofdzakelijk te verwarmen.

sociaalhuis@ocmwgalmaarden.be

Het fonds komt niet tussen voor aardgas, elektriciteit,

www.galmaarden.be

propaan/butaangas in flessen, pellets, hout, steen-

Openingsuren sociale dienst

kool…
Deze toelage aanvragen kan door een aanvraagformulier in te vullen. Deze vind je terug bij de onthaalmedewerkers in het Sociaal Huis. Niet vergeten
om de factuur van aankoop van de brandstof toe te

ma-di-do-vr: 9.00-12.00 uur
ma-di-do: 13.00-16.00 uur (enkel op
afspraak)
wo: 9.00-12.00 uur (enkel op afspraak)

voegen bij de aanvraag.

Sluitingsdagen
Meer info:

woensdag 1 en donderdag 2 januari

www.verwarmingsfonds.be
0800 90 929

FEDERALE PENSIOENDIENST

Als je naar buiten moet, denk er aan je warm aan te

Zitdag in het Sociaal Huis,

kleden en waterdichte schoenen met een antislipzool

elke derde dinsdag van de maand

MEER INFO EN TIPS:

aan te trekken. Aarzel ook niet om iemand te vragen om

9.00-11.30 uur

www.dewatergroep.be

je te vergezellen.

www.pensioenpunt.be

staan.

Verwittig wel iemand indien je van plan bent voor lange
tijd weg te blijven.
10 | Gemeente Galm aard e n
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Sociaal Huis
Leefloon en het recht op
maatschappelijke integratie

Sociaal Huis
Verwijdering grafzerken en gedenktekens
begraafplaats Tollembeek

Aan welke voorwaarden moet je voldoen om recht te

een ‘geïndividualiseerd project voor maatschappelijke

Het college van burgemeester en schepenen heeft

De grafzerken en de gedenktekens mogen door de na-

hebben op een (aanvullend) leefloon?

integratie' (GPMI) jouw rechten en plichten en die van

beslist om, in uitvoering van het gemeenteraads-

bestaanden worden verwijderd gedurende de periode

De basisvoorwaarde is simpel: je hebt geen inkomen uit

het OCMW vastgelegd. De afspraken in het GPMI worden

besluit van 26 mei 2015, een perk grafzerken en de

van 15 oktober 2019 tot en met 15 november 2020.

werk of je hebt geen recht op een vervangingsinkomen

maandelijks opgevolgd en bij het niet-naleven kan het

gedenktekens te verwijderen van de graven waarvan

In afwijking van artikel 31 van het gemeentelijk politie-

(werkloosheidsuitkering, ziekte-uitkering of pensioen).

OCMW beslissen het leefloon te schorsen gedurende een

de grafrust is verstreken. Daarmee wordt de tweede

reglement op de begraafplaatsen mogen particulieren

Soms heb je al een klein inkomen of woon je samen met

periode of zelfs volledig stop te zetten.

fase van het gemeenteraadsbesluit uitgevoerd op de

deze werkzaamheden op zaterdag uitvoeren. Deze

begraafplaats van Tollembeek. Het gaat over de ontrui-

afwijking geldt niet voor aannemers. Na deze termijn

ming van het park II (nummers E1 tot en met E132).

zullen de nog aanwezige grafzerken en gedenktekens

iemand met een inkomen: op basis van vastgelegde
bedragen kan er dan een aanvullend leefloon worden

Mogelijke tewerkstellingstrajecten zijn: doorverwijzing

toegekend. Ook spaargelden of eigendom, onderhouds-

naar de VDAB, opleidingen, leren omgaan met regels, en-

gelden… worden mee in rekening gebracht bij de bereke-

zovoort. Ook een tewerkstelling door het OCMW in het

Deze beslissing werd genomen omdat de grafrust voor

ning van het leefloon.

statuut ‘artikel 60’ behoort tot de mogelijkheden. Dit

deze graven geruime tijd is verstreken en met het oog

statuut maakt het mogelijk om je tijdelijk (1 tot 2 jaar,

op een duurzame inrichting van de begraafplaats.

ambtshalve door de gemeentelijke diensten worden

afhankelijk van je leeftijd) te werk te stellen zodat je werk-

verwijderd.
Meer info:
bevolking@galmaarden.be · 054 89 04 15

ervaring opdoet en later werk kan vinden op de gewone
arbeidsmarkt.
Bij de toekenning van leefloon wordt er steeds rekening
gehouden met je feitelijke leefsituatie. Indien je samenwoont met je gezin krijg je dus een hoger bedrag dan een
alleenstaande.
De maatschappelijk werker van het OCMW onderzoekt of
Daarnaast zijn er nog een aantal bijkomende, belangrijke

je recht hebt op een (aanvullend) leefloon en legt je aan-

randvoorwaarden:

vraag voor aan het bijzonder comité voor de sociale dienst

 je bent Belg of erkend vluchteling;

dat de beslissing neemt.

 je bent minstens 18 jaar;
 je verblijft feitelijk op het grondgebied van Galmaarden

Meer info:

(het verblijf en NIET het domicilie telt);

sociaalhuis@ocmwgalmaarden.be · 054 89 04 70

 je bent bereid om te werken: je moet dus zelf actief

Maak een afspraak of kom langs tijdens de openingsuren.

zoeken naar werk en je moet ook positief meewerken als
je werkaanbiedingen krijgt.
In realiteit kan de afstand tot de klassieke arbeidsmarkt
voor jou te groot zijn. Een lage scholingsgraad, beperkte
werkervaring, psychische, sociale of medische problemen maken het soms moeilijk om werk te vinden in het
gewone circuit. Bovendien is er in onze regio weinig werk
voor laaggeschoolden. Het OCMW zet daarom sterk in op
het aanbieden van passende trajecten die de kansen op
tewerkstelling zo groot mogelijk maken. Zo worden in
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Vaststelling verwaarlozing van grafpercelen
Op 9 oktober 2019 stelde het college van burgemeester

Indien er vóór 15 november 2020 geen of onvol-

en schepenen vast dat er bepaalde grafmonumenten,

doende herstellingen of onderhoud aan het graf zijn

gelegen op de begraafplaatsen van Galmaarden, Her-

uitgevoerd, kan aan het college van burgemeester en

hout, Tollembeek en Vollezele, als 'verwaarloosd' kun-

schepenen worden voorgesteld om

nen worden beschouwd. Deze vaststelling gebeurde in

 indien het om een concessie gaat, de concessie te

uitvoering van artikel 10 van het decreet op de be-

beëindigen en de grafmonumenten en/of de stoffelijke

graafplaatsen en de lijkbezorging van 16 januari 2004.

overschotten te verwijderen;
 indien het over een niet-geconcedeerd graf gaat, het

We begrijpen dat de term 'verwaarlozing' in sommige

graf en/of de stoffelijke overschotten te verwijderen.

gevallen zwaar overkomt, maar hanteren die vanuit
de regelgeving die ons wordt opgelegd. Zo wordt met

Vooraleer tot de herstelling van het grafmonument

verwaarlozing ook bedoeld: een losgekomen plaat

over te gaan, is het aangewezen contact op te nemen

van de grafzerk, het niet bijhouden of niet-reglemen-

met het gemeentebestuur, om de juiste aard van de

tair plaatsen van ornamenten, bloemen, planten of

verwaarlozing te vernemen. We willen tegelijkertijd die

struiken.

mensen die de zorg op zich hebben genomen vragen

Duidelijkere vormen van verwaarlozing zijn: totaal

om het gemeentebestuur daarvan in te lichten.

gebrek aan onderhoud, een graf dat doorlopend on-

Na herstelling en controle wordt dit bericht verwijderd

zindelijk is of door plantengroei wordt overwoekerd,

door de gemeentediensten.

de vervallen staat van een graf, tot zelfs instorting of
bouwvalligheid. We willen samen met onze inwoners

Meer info:

werk maken van een mooie, veilige en duurzame

bevolking@galmaarden.be · 054 89 04 15

begraafplaats.
Gemeente Gal maar den | 13

Zonaal veiligheidsplan
2020-2025

Inbraakpreventie:
horen, zien en melden

Tournée Minérale:
maand zonder alcohol

De politiezone Pajottenland stelde voor de 4de maal

Door middel van sociale controle kunnen heel wat

‘Tournée Minérale’ komt terug. De DrugLijn en Stichting

sinds haar oprichting een zonaal veiligheidsplan op. Het

inbraken worden voorkomen, of kunnen daders

tegen Kanker roepen alle Belgen opnieuw op om in

vormt de leidraad voor de zone wat betreft de werking

sneller worden gevat. Wanneer je verdachte handel-

februari een maand geen alcohol te drinken. Daar zijn

en de te bereiken doelen voor de periode 2020 - 2025.

ingen opmerkt in je buurt, neem je best onmiddellijk

goede redenen voor: alcohol heeft, ook als je weinig

contact op met de politiediensten via het nummer 101.

drinkt, invloed op bijna alle organen in het lichaam en

De in het plan opgenomen prioriteiten werden vastge-

De politiediensten zullen de gedragingen waarvan

hangt samen met ongeveer 200 verschillende aandoe-

Openingsuren onthaal wijkpost Galmaarden

legd op basis van een uitgebreide analyse van de interne

melding wordt gemaakt steeds nagaan. Ze zullen

ningen. Door, voor het eerst of opnieuw, mee te doen

ma: 17.00-20.00 uur

en externe omgeving. Rekening houdend met de ver-

trachten een eventueel misdrijf te stoppen of te voor-

met de campagne krijgt je lichaam de tijd om te recu-

di en do: 9.00-12.00 uur

wachtingen van verschillende stakeholders, de burger, de

komen. Je gaat er dan ook best van uit dat het beter is

pereren van je gewoonlijke alcoholgebruik. Heel wat

Buiten de vermelde openingsuren kan je ook

lokale, regionale en federale administratieve besturen,

om één keer te veel te bellen, dan één keer te weinig!

deelnemers voelen zich dan ook beter in hun vel. Ga dus

terecht in de wijkposten Bever of Herne.

de gerechtelijke autoriteiten en de eigen medewerkers.

lok ale politie
pajottenl and
WIJKSECTOR GALMAARDEN - HERNE BEVER
Kammeersweg 8 · 1570 Galmaarden
054 31 35 90 (tussen 8.00 en 21.30 uur)
pz.pajottenland.wijk.galmaarden@police.belgium.eu

de uitdaging aan! Je zal zien: je hebt geen alcohol nodig

Er werd bewust gekozen om de stem van de lokale

Welke informatie melden?

De wijkinspecteurs kan je eenvoudig bereiken:

bevolking en haar vertegenwoordigers sterker te laten

WAAR? De juiste plaats en de omstandigheden van de

 inspecteur Bert Langhendries: 0471 87 24 26

doorwegen in de keuze van prioriteiten.

verdachte gedragingen.

Meer info:

WAT? Geef zoveel mogelijk details van de situatie.

Bianca Vanreepinghen · 054 31 35 43 · 0473 88 62 57

Op het vlak van veiligheid en leefbaarheid werden 4

WIE? Een beschrijving (man/vrouw, kledij, uiterlijke ken-

Intergemeentelijke preventiewerker Pajottenland

prioriteiten opgenomen: cybercriminaliteit, drugs, rijden

merken) van de betrokken persoon.

Meer info en inschrijven via www.tourneeminerale.be .

onder invloed en sluikstorten. Binnen de zone zal er

VOERTUIG? De nummerplaat, het merk en de kleur van het

worden gestreefd naar een kwaliteitsvolle behandeling

verdacht voertuig en de eventuele vluchtroute.

 inspecteur Yves Baeyens: 0471 87 24 27
 inspecteur Lieve Ricourt: 0471 87 24 28

om je te amuseren.

van cybercriminaliteit. Daarnaast zullen tal van inspanningen worden geleverd die moeten bijdragen tot de
algemene beheersing van het drugsfenomeen. Hierbij
wordt bijzondere aandacht besteed aan de drugshandel

Verknal jouw feestje niet met VUURWERK!

Voor niet-dringende politiehulp, vragen en

en het druggebruik in en rond schoolomgevingen en

contactverzoeken voor je wijkagent,

evenementen. In de aanpak tot het bevorderen van de

bel 054 31 35 01.

De eindejaarsfeesten staan weer voor de deur en misschien denk je eraan om de overgang van oud naar nieuw extra in

verkeersveiligheid wordt de focus gelegd op de aanpak

de verf te zetten met een spetterend vuurwerk.

Dringende politiehulp » bel

BRANDWEER
TOLLEMBEEK

101 of 112.

van het rijden onder invloed van alcohol en drugs. De PZ
Pajottenland zal in de komende 6 jaar ook inspanningen

Het afvuren van vuurwerk en vuurpijlen is echter verboden. Het wordt uitsluitend toegelaten mits een vergunning van

leveren om de openbare overlast te beheersen. Ze doet

het gemeentebestuur waarbij moet voldaan worden aan een aantal voorwaarden:

dit in het bijzonder door een bijdrage te leveren in de

 tijdig schriftelijke toelating aanvragen bij het gemeentebestuur;

aanpak van sluikstorten.

 uitsluitend afgevuurd door meerderjarige personen;
 voorhanden hebben van blusapparatuur;

Binnen de interne werking gaat de aandacht prioritair

 buurtbewoners verwittigen in een straal van 200 meter rond de plaats van het gebeuren;

uit naar de communicatie. Door de opmaak van een evo-

 de bekomen vergunning moet te allen tijde kunnen worden voorgelegd.

Hernestraat 51

lutief communicatieplan wil de zone in eerste instantie

Omwille van dezelfde veiligheidsoverwegingen is het ook verboden wensballonnen en Thaïse lampionnen op te laten.

Tollembeek

inzetten op de verbetering van haar interne communicatie. Daarnaast zal er ook aandacht worden geschonken

Wie een vergunning heeft, kijkt het best toch uit! Vuurwerk van slechte kwaliteit of dat verkeerd wordt gebruikt, kan van

Noodnummer

aan de externe communicatie met de partners, alsook

een supergezellige avond snel een heuse nachtmerrie maken.

112

aan de rol van sociale media in de zone. Een tweede pri-

Brandwonden, blindheid … Ieder jaar weer worden veel te veel mensen slachtoffer van ongelukken met vuurwerk met

oriteit binnen de interne werking is het investeren in de

vaak onomkeerbare gevolgen.

competenties van medewerkers. Hiertoe zal een gericht
opleidings- en competentiebeleid worden uitgewerkt.
14 | Gemeente Galm aard e n

Volg daarom deze tips van de overheid om jouw feestje niet te verknallen: www.knallerbeste.be.
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Gemeentelijke basisscholen Galmaarden

Druggebruik bij jongeren
Recente studies tonen aan dat drugs steeds meer
op jonge leeftijd wordt gebruikt.

M.E.G.A. · Mijn Eigen Goed Antwoord

Jongeren en drugs … (g)een probleem?
Onze 4 scholen nemen elk jaar actief deel aan het MEGA-

In deze lessen komen volgende thema’s aan bod:

project. Dit project is afgestemd op de leerlingen van het

1. Veilig

zesde leerjaar van wie men aanneemt dat zij nog open

2. Cool of foute boel

staan voor het aanleren van goede attitudes.

3. Zeg “neen” tegen: Tijdens de lessen 'drama' leren de

Druggebruik bij jongeren is een wereldwijd fenomeen. Wanneer experimenteel gebruik evolueert
naar regelmatig of zwaar druggebruik, loopt de
jongere steeds meer risico om problematisch druggebruik te ontwikkelen.

kinderen een goed antwoord te geven in situaties waarbij
Het is onze taak als school deze leerlingen een weerbaar-

uitdagende of zware druk wordt gebruikt.

heidstraining te geven ten aanzien van het risicogedrag

4. Het zit vanbinnen: Hierbij moeten de leerlingen enkele

in het algemeen en het misbruik van genotsmiddelen

kinderen uit de klas een compliment geven. De complimen-

(drank, drugs, sigaretten,...) in het bijzonder. Ze maken de

ten worden verzameld en verwerkt in een complimenten-

stap naar het secundair onderwijs en hebben op deze leef-

boekje.

tijd hoogstwaarschijnlijk nog geen contact gehad met

5. Goed? Beter? Best?

dergelijke producten en gebruikers.

6. Stress: We zoeken samen naar alternatieven en oplos-

In de groep van problematische druggebruikers
vinden we enerzijds jongeren die occasioneel in de
problemen komen door hun gebruik maar er toch
nog in slagen het gebruik onder controle te houden.
Anderzijds zijn er jongeren die een ongecontroleerd patroon van druggebruik ontwikkeld hebben
met ernstige consequenties en disfunctioneren.

singen om stress bij toetsen, opdrachten, taken, examens,…
Het hoofddoel van MEGA is kinderen in staat stellen het

tegen te gaan. Dit kan door mindmaps maken, leerstof

juiste antwoord te geven bij alles wat niet goed is voor de

indelen,…

eigen gezondheid. Het begrip 'gezondheid' is meer dan

7. Misverstand – ruzie

alleen maar het lichamelijke. Het volledige welzijn en

8. Fabel of feit

welbevinden wordt in deze term vervat. MEGA leert de

9. Wanneer ga jij te ver?

kinderen dan ook de vaardigheden aan die ze nodig

10. Het zoeken naar alternatieven: De aangereikte alter-

hebben om gezond te blijven. Een gezonde attitude is

natieven kunnen door de leerkrachten opgelijst worden.

hierbij even belangrijk.

Het overzicht wordt op een goed zichtbare plaats in de klas

Daarbij moeten ouders goed geïnformeerd worden
zodat ze de kennis en vaardigheden bezitten om
met het druggebruik van hun kind goed om te gaan.
Verschillende onderzoeken toonden aan dat cannabis het vaakst wordt gebruikt. Een andere studie
toonde aan dat 17% van de 14 à 15-jarige scholieren
de afgelopen 30 dagen cannabis gebruikt hebben.
Ook alcoholgebruik is een groot probleem bij

opgehangen.

jongeren.

De vaardigheden die in het MEGA- programma worden
benadrukt zijn:

Als afsluiter worden alle leerlingen van het zesde leerjaar

 het herkennen van sociale druk en stress;

uitgenodigd voor een toneelvoorstelling, gevolgd door een

 het assertief reageren op ongewenste voorstellen en

MEGA–fuif. Het doel hiervan is de leerlingen te laten erva-

groepsdruk;

ren dat ze ook zonder verslavende genotsmiddelen plezier

 het doeltreffend leren contacteren van hulpverlenings-

kunnen maken. Op het einde van de dag krijgen ze een

instanties.

'getuigschrift van volharding'.

Jongeren overschatten vaak hoeveel mensen drugs
gebruiken. Daardoor beginnen ze er zelf ook eerder
aan. Voornamelijk invloeden vanwege foute vrienden spelen een doorslaggevende rol en verklaren
het druggebruik bij jongeren.

Het project is een samenwerkingsverband tussen 3
partners: de basisschool, centra voor leerlingenbegeleiding
en de lokale politie.
Inhoudelijk
Het MEGA pakket bestaat uit 10 sessies. De MEGA-agent

De directies,
GBS Tollembeek

GBS Vollezele

GBS Galmaarden

GBS Herhout

Christine De Taeye

Gerry Depelseneer

Patrick Hugo

Peggy De Cooman

054 89 04 56

054 56 61 31

054 89 04 51

054 58 88 43

geeft hiervan 2 lessen, de overige neemt de klasleerkracht
voor zijn/haar rekening.
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De voorzitters van de ouderraden,
Lies Loeckx

Robbie Van Hoegaerden

Nils Berghs

Isabel Mertens
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Sint-Catharinacollege...
kleine school, fijne school!

Muziek - woord - dans
Academie Galmaarden

Bewegingsweek

werd geconfronteerd met beelden van 'plastiek soep'. Ze

Academie Galmaarden groeit!

Klarinetdag met 3 Academies Gooik, Ronse en

"Mens sana in corpore sano”  een gezonde geest in een

maakten een plastiek-vanger die ze achteraf met plezier

We mochten 775 hoofdelijke leerlingen inschrijven waarvan

Geraadsbergen · 12 oktober

gezond lichaam. Naast het promoten van gezonde voeding

uittestten (zie foto).

298 leerlingen in de Academie van Galmaarden.

De klarinetleerlingen van onze Academie maakten er

op school vestigen we de aandacht tevens op het belang

samen met de Academies Geraardsbergen en Ronse een

Genieten van de schooltuin

Scholenbezoek · dinsdag 10 september 2019

onvergetelijke dag van dat eindigde met een prachtig slot-

werden de leerlingen gedurende een volledige week extra

Onze leerkrachten brachten een bezoek aan verschillende

concert.

uitgedaagd om op sportief vlak hun grenzen op te zoeken.

Gemeentelijke basisscholen in Galmaarden, Vollezele,

Er stonden heel wat activiteiten op het programma. Zo

Tollembeek en Bever om hen warm te maken voor Muziek,

maakten we elke ochtend onze spieren wakker door een

Woord en Dans!

van bewegen voor ons lichaam. Tijdens de bewegingsweek

stevige portie ochtendgymnastiek.

Tijdens het herfstseizoen was het opnieuw heerlijk
vertoeven in onze schooltuin. De leerlingen konden

Volksmuziek For Life · 29 november

optimaal hun zintuigen gebruiken bij de zoektocht naar

Samen met vzw Akouyo, een organisatie die fantastisch

bladeren, herfstvruchten, diertjes…

werk levert in Togo, en onder artistieke leiding van leer-

In de turnlessen konden de leerlingen hun fietsvaardig-

Tot hun eigen verbazing spotten ze een prachtige vliegen-

Opendeurdag Academie Gooik · 14 september

krachten Luc Ooghe en Guus Herremans speelden de

heden uittesten en verbeteren. Op dinsdagnamiddag

zwam in onze tuin! Ze ontdekten hoe oud de boom-

1e opendeurdag: een massale opkomst, een waar succes!

folkleerlingen de pannen van het dak!

stonden er workshops gepland: estafette, hindernisspel,

stronken waren en maakten een schorsafdruk met klei.

Mazurka's, polka's, walsen en vele andere dansmuziek.

dans, yoga en braingym. De leerlingen konden vooraf hun

De opbrengst gaat integraal naar kinderhulp in Togo.

voorkeur opgeven en kozen voor een gekende of iets min-

Kerstkoor

der gekende bewegingsactiviteit. Van de kleinste kleuters

Onze gezellige kerstmarkt was opnieuw een groot

tot de leerlingen van de derde graad, allen genoten ze met

succes! Dit schooljaar demonstreerden onze leerlingen

volle teugen. Fijn om zien dat de leerlingen zo’n hechte

hun zangkunsten onder leiding van meester Jasper.

groep vormden tijdens de activiteiten. Gedurende de

Prachtig! De opbrengst ging naar 'Make-A-Wish' en het

bewegingsweek kwamen nog meer leerlingen te voet of

'Kinderkankerfonds'.

met de fiets naar school. De zichtbaarheid in het verkeer
werd nog eens extra benadrukt.
Noteer alvast in jullie agenda:

Jaarthema “klimaat”
We verliezen ons jaarthema
'klimaat' in tussentijd niet
uit het oog. De leerlingen
ontdekken hoe het met onze
aarde gesteld is a.d.h.v.
filmpjes, liedjes, kamishibaiverhalen… Ze zoeken zelf
naar oplossingen om milieubewust aan de slag te gaan

 zaterdag 18 en zondag 19 januari: eetfestijn in zaal
Willem Tell · Tollembeek

Academie MWD Gooik

 zondag 16 februari: 14.00 - 17.00 uur: opendeurdag
 dinsdag 24 maart: grootouderfeest

NOTEER ALVAST IN JULLIE AGENDA:

 zaterdag 2 mei: 1e communie

 zondag 12 januari: nieuwjaarsconcert met receptie: onze leerkrachten op hun best · 10.30 uur · Cultuurschuur De Cam

 zaterdag 9 mei: vormsel

 zaterdag 18 januari: optreden uitreiking Bronzen Urbanus: leerlingen Muziek, Woord en Dans · 20.00 uur · GC Baljuwhuis
 vrijdag 24 januari: leerlingenoptreden: alle leerlingen Muziek, Woord en Dans · 19.00 uur · GC Baljuwhuis

MEER INFO Directie Anja Van Eesbeek · 0476 27 93 28

 vrijdag 14 en zaterdag 15 februari: toneelvoorstelling: woordklas Galmaarden · 19.30 uur · GC Baljuwhuis

scholengroepb@sintcatharinacollege.be

 vrijdag 13 en zaterdag 14 maart: dansoptreden: dansklas Galmaarden – 19.30 uur (vrijdag) en 14.30 uur (zaterdag)

http://galmaarden.sintcatharinacollege.be/wordpress/

· Koetshuis Roosdaal

en leren bestaande oplossingen kennen. De eerste graad
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Opleiding fuifcoach

Zomer van de jeugd

Speelplein Kornelius Krokodil

Was je de vorige keer te laat om de opleiding fuifcoach te

Vrijdag 10 juli: Bets Bounce · vanaf 6 jaar

In de paasvakantie is het weer zover! Onze monitoren

programma 2020

volgen? Geen paniek, want in 2020 wordt deze herhaald.

staan klaar om jullie kinderen een leuke vakantie te

De opleiding fuifcoach wordt aangeboden voor organisa-

bezorgen. Tijdens de paasvakantie is er speelplein van 6

toren van feesten, fuiven en evenementen, die door de

tot en met 17 april. Inschrijven kan tot en met 29 maart.

omvang van het evenement één of meerdere fuifcoaches dienen in te zetten. Bij het volgen van de

PRIJS: eerste kind: 7 euro, tweede kind: 3,75 euro, vanaf het

volledige opleiding (gedeelte theorie + EHBO + brand-

derde kind: gratis · indien ze op éénzelfde dag aanwezig zijn.

preventie) ontvangen de deelnemers een attest dat van

INSCHRIJVEN: Voor elke vakantie dien je je op voorhand in te

hen een volwaardige fuifcoach maakt.

Dinsdag 28 juli: Durbuy Adventure Valley

Deze opleiding gaat door in samenwerking

· vanaf 6 jaar en minstens 110 cm

schrijven via het online reservatiesysteem:
www.galmaarden.be > digitaal loket > reservaties en tickets >
activiteit uit het jeugdaanbod, dit kan tot en met 29 maart.

met de preventiedienst Pajottenland

MEER INFO:

en de jeugdregio Pajottenland.

marleen.segers@galmaarden.be
054 89 04 35

WANNEER:
Theorie: 7 maart of 5 december telkens van 9.30 tot 13.00 uur

deren bezig? Wij zijn op zoek naar nieuwe, enthousiaste en dynamische monitoren die de kinderen
een leuke vakantie willen bezorgen die ze niet vlug
zullen vergeten.
INTERESSE?
Stuur het inlichtingenblad (te downloaden vanop onze
website) naar marleen.segers@galmaarden.be. Wij
bieden opvang tijdens de paas-, zomer- en kerstvakantie.
Je moet je kandidatuur onmiddellijk voor het hele jaar
stellen en indienen vóór 15 januari.
marleen.segers@galmaarden.be · 054 89 04 35

© Durbuy Adventure Valley

Brandbestrijding: 14 maart of 28 november telkens van 9.00
EHBO: 28 maart of 14 november telkens van 9.30 tot 12.30 uur

Ben je minstens 16 jaar en ben je graag met kin-

MEER INFO:

(Lennik)
tot 16.00 uur (PIVO)

KANDIDAAT-MONITOREN GEZOCHT

Vrijdag 7 augustus: De Gavers · vanaf 4 jaar

Kampplaatsen gezocht

of van 13.00 tot 16.00 uur (Rode Kruislokalen Lennik)
INSCHRIJVEN EN MEER INFO:
jeugd@galmaarden.be · 054 89 04 35

Heb je een weide en wens je die graag ter beschikking te stellen voor (of verhuren aan) jeugdgroepen die op kamp
komen in onze gemeente?
Laat dit dan weten aan onze jeugddienst via jeugd@galmaarden.be of via 054 89 04 35.

De eerste woensdag na de paasvakantie is een beetje
een feestdag en verlengd vakantiegevoel, want dan vindt
opnieuw de buitenspeeldag plaats!

© De Gavers

Speelstraat aanvragen

Donderdag 20 augustus: Walibi · vanaf 8 jaar

Zet die tv uit, klap die laptop dicht, leg je PSP aan de

Tijdens de vakanties buiten op straat ravotten, voetbal-

kant, vergeet die WII en doe lekker met ons mee! Haal

len, hinkelen, badmintonnen, dansen,… Dat kan je veilig

die knikkers uit de doos, breng je step mee want wij gaan

doen in een speelstraat. Een speelstraat is een openbare

ravotten! De kinderen kunnen, onder begeleiding van de

weg, of een stukje ervan, die tijdelijk en tijdens bepaalde

ouders of grootouders, op 22 april met ons meespelen

uren omgetoverd is tot een speelparadijs voor alle kinde-

aan het sportcomplex te Galmaarden, waar er tal van

WANNEER: woensdag 22 april van 13.30 tot 17.00 uur
WAAR: Sportcomplex Galmaarden
PRIJS: Gratis
VOOR WIE: 6 t.e.m. 12 jarigen (2014 t.e.m. 2008)
· onder begeleiding van ouders of grootouders
MEER INFO jeugd@galmaarden.be of 054 89 04 35

ren uit de buurt. Om van jouw straat een speelstraat te

© Walibi

activiteiten zijn voor kinderen van 6 tem 12 jaar!

maken kan je een aanvraag indienen bij het gemeentebestuur. Laat ook al weten of de buurt jouw idee onder-

MEER INFO & PRIJZEN:

Maak jij van jouw straat ook een SPEELstraat?!

steunt en wie de meter(s) en/of peter(s) worden van de
speelstraat. Bij voorkeur hebben we er 3 nodig.

www.galmaarden.be/jeugd
jeugd@galmaarden.be · 054 89 04 35

MEER INFO:

Nadien wordt de aanvraag behandeld door het college

INSCHRIJVEN is verplicht via het online

jeugd@galmaarden.be

van burgemeester en schepenen en worden er verdere

reservatiesysteem: www.galmaarden.be >

054 89 04 35

afspraken gemaakt voor de praktische afhandeling en de

digitaal loket > reservaties en tickets > activiteit uit het

ondertekening van de afsprakennota.

jeugdaanbod.
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Sportviering

Kleuterkamp tijdens
krokusvakantie

Sporters of verenigingen die in 2019 een kampioens-

wegens succes herhaald!

driedaags kleuterkamp met als thema 'Alle kleuren van
de regenboog'. Samen met je vriendjes en vriendinnetjes
beleef je elke dag de zotste avonturen. Vandaag is de

de sportdienst en dit vóór 31 januari. Wij nodigen de

Wegens succes zullen we de lessenreeks ‘turnen voor

kampioenen met plezier uit op onze sportviering om hen

50-plussers’ verderzetten. Iedereen kan hier in een

op gepaste wijze in de bloemetjes te zetten.

aangename en ongedwongen sfeer en onder leiding van

kleur rood en morgen is de kleur groen. En welke sport
link je aan welke kleur?

bestuur.
Naar jaarlijkse gewoonte worden, naast de kampioenen,

VOOR WIE: 3 tot 6-jarigen (geboren 2014 t.e.m. februari 2017)

ook de laureaten bekendgemaakt in de categorieën

INSCHRIJVEN: is verplicht via het online reservatiesysteem:

MONITOREN GEZOCHT
Voor de begeleiding van de sportkampen tijdens de zomervakantie
wenst de sportdienst te
beschikken over een dynamisch

Net als vorige jaren organiseert de sportdienst twee sportweken
tijdens de zomervakantie. Dit zijn ‘omnisport’-kampen, de kinderen
maken kennis met een breed scala aan sporten.
De zomersportstages gaan telkens door van 9.00 tot 16.00 uur.
Er is opvang voorzien tussen 8.00 en 17.00 uur.
WANNEER:
 week 1: maandag 6 tot en met vrijdag 10 juli
 week 2: maandag 3 tot en met vrijdag 7 augustus.
WAAR: gemeentelijk sportplein Tollembeek
PRIJS: 40 euro voor inwoners uit Galmaarden en 60 euro voor niet-inwoners
VOOR WIE: 6 tot 12-jarigen (geboren tussen 2008 en 2014)
INSCHRIJVEN: is verplicht en kan enkel via het online reservatiesysteem:
www.galmaarden.be > digitaal loket > reservaties en tickets > activiteit uit het
jeugdaanbod: voor week 1 kan dit van 1 maart tot 31 mei en voor week 2 kan
dit van 1 maart tot 30 juni.
MEER INFO: sport@galmaarden.be · 054 89 04 35
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Je hoeft geen topsporter te zijn om mee te doen.

van de sportraad en het gemeente-

niet-inwoners

Zomersportstages

vrijdag 6 maart. Vanaf 20.00 uur

sportprogramma in een organisatie

PRIJS: 40 euro voor inwoners uit Galmaarden en 60 euro voor

MEER INFO: jeugd@galmaarden.be · 054 89 04 35

een ervaren lerares, werken aan zijn of haar conditie.

genieten van een avondvullend

WAAR: GC Baljuwhuis

Opgelet! Wees er snel bij, want er zijn slechts 45 plaatsen.

De sportviering vindt plaats op
kan je in het GC Baljuwhuis

WANNEER: dinsdag 25 tot en met donderdag 27 februari

activiteit uit het jeugdaanbod, dit kan tot en met 20 februari.

wegens succes verlengd!

titel mochten vieren, kunnen zich kenbaar maken op

Tijdens de krokusvakantie organiseren we weer een

www.galmaarden.be > digitaal loket > reservaties en tickets >

Lessenreeks ‘turnen
voor 50-plussers’

team van gemotiveerde en
bekwame monitoren.
Ben je minstens 16 jaar én ben je
student lichamelijke opvoeding
of heb je een sportpedagogisch

‘Sportlaureaat 2019’, ‘Trofee voor Sportverdienste 2019’
en ‘Sportlaureaat bij de jeugd 2019’.

Wanneer: elke maandag van 9.30 tot 10.30 uur
van 6 januari tot en met 22 juni (uitgezonderd feestdagen en
schoolvakanties).
Waar: GC Baljuwhuis
Prijs: 1 euro per les of 10 euro voor een 12-beurtenkaart.
Breng ook een matje mee voor de grondoefeningen.
Inschrijven: inschrijven en betalen gebeurt ter plaatse.
Meer info: 054 89 04 35 · sport@galmaarden.be

De laureaten worden verkozen door de sportraad.

Uitslag scholenveldloop 2019
Met opnieuw meer dan 300 deelnemers blijft de veldloop voor scholen traditioneel een topper. Uiteraard wensen we álle
deelnemers van harte proficiat voor hun inzet en deelname. Jullie verdienen hiervoor allemaal een dikke pluim!
Hieronder vermelden we graag de podia in de verschillende leeftijdscategorieën.

diploma/getuigschrift (of kan

Meisjes 2013

Jongens 2013 	Meisjes 2012

je ervaring als begeleider in de

1. Milla Dewit · GBS Tollembeek

1. Jarne Simon · GBS Vollezele

1. Lore De Beuf · GBS Vollezele

sportsector voorleggen) dan kan

2. Félien Faveyts · GBS Herhout

2. Mats Reygaart · GBS Tollembeek

2. Lana Spitaels · GBS Galmaarden

je je kandidaat stellen als monitor

3. Sanne Demunter · GBS Galmaarden

3. Kamiel Borremans · GBS Galmaarden

3. Fiebe Splingaer · GBS Tollembeek

voor deze sportweken.
De vergoedingen zijn volgens

Jongens 2012	Meisjes 2011

Jongens 2011

ervaring en/of diploma.

1. Lars De Maeseneer · GBS Galmaarden

1. Fran Faveyts · GBS Tollembeek

1. Maxime Godaert · GBS Tollembeek

2. Jasper Maginet · GBS Galmaarden

2. Cymbeline Mertens · GBS Tollembeek

2. Lenn Collyns · GBS Galmaarden

3. Lou Segers · GBS Galmaarden

3. Félien Tresignie · GBS Galmaarden

3. Charles Bombaert · GBS Vollezele

(te downloaden vanop onze website)

Meisjes 2010

Jongens 2010	Meisjes 2009

vóór 15 mei terug naar

1. Ina Devillé · GBS Galmaarden

1. Stan Abbeloos · GBS Galmaarden

1. Jolien Gicart · GBS Galmaarden

sport@galmaarden.be.

2. Mila Daneels · GBS Tollembeek

2. Mattias Frijns · GBS Tollembeek

2. Erin De Keersmaker · GBS Galmaarden

MEER INFO:

3. Mieke Waterplas · GBS Tollembeek

3. Tobias Cornelis · GBS Galmaarden

3. Nine Derck · GBS Tollembeek

INTERESSE?
Stuur het inlichtingenblad

sport@galmaarden.be · 054 89 04 35
Jongens 2009	Meisjes 2008

Jongens 2008

1. Noah Dewit · GBS Tollembeek

1. Ella De Smedt · GBS Tollembeek

1. Ferre Splingaer · GBS Tollembeek

2. Luca Van Opdenbosch · GBS Vollezele

2. Juliette Bombaert · GBS Vollezele

2. Lander Penninck · GBS Tollembeek

3. Seppe De Pauw · GBS Tollembeek

3. Cloé Reygaert · GBS Tollembeek

3. Jens De Troyer · GBS Vollezele

Jongens 2007: 1. Filipe Simoo · GBS Galmaarden

2. Niels Hauters · GBS Vollezele
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Walmenbrand 2020

Onze jaarlijkse Pauwelviering, naar aanleiding van

Ergoed Galmaarden-Tollembeek-Vollezele organiseert

hebben op zondag 26 januari. We vieren het feest

op zondag 23 februari op de Bosberg in samenwerking

met een Grote Pauwelbende van 17 bendeleden,

met Chiro Albatros haar zevende Walmenbrand; een

Pauwel is Wout Van de Velde (Marktplein).

combinatie van een wandeling van ongeveer 6 km en het

Dit jaar is er opnieuw een Kinderpauwelbende.

aansteken van een vreugdevuur om de winter te verdrij-

Deze wordt geleid door Kinderpauwel Arno

ven en de lente te verwelkomen.

Waterplas (Statiestraat).

Pauwelviering 2020

het feest van Paulus’ Bekering op 25 januari, zal plaats

We willen dit prachtig christelijk-folkloristisch feest
voor onze inwoners, bezoekers en toeristen, ook dit
jaar in de kijker zetten. Maar daarvoor hebben we,
zoals ieder jaar trouwens, jouw medewerking nodig.

De andere bendeleden zijn zakdrager
Joran De Borre, Commandant Dennis
Suys, Vaandeldrager Dimitri Rooselaers,
Koezen Jonas De Borre en de apostels
Thibault Berchmans, Olivier Berchmans,
Senne Cardon, Stephen Dammekens,
© Luc Cromphout

We rekenen opnieuw op jullie!

Pauwel is Wout Van de Velde.

Sven Defrère, Kris Depelseneer, Jonas
Deveseleer, David Gierts, Jonas Marcoux,
Matthias Matthijs, Anthony Raveyts en
Joeri Wayteck.

Het gemeentebestuur, de Sint-Paulusgilde, de
Pauwelbende en alle medewerkers vragen daarom
aan alle handelaars en horeca-uitbaters in onze
gemeente, om ter gelegenheid van de 638ste verjaardag van dit Pauwelfeest en de ongeveer drie weken

De Kinderpauwelbende wordt geleid door

wordt ontstoken rond 18.00 uur.

die er aan voorafgaan (na Driekoningen - 6 januari),

Kinderpauwel Arno Waterplas. De ander bende-

Kom samen met ons genieten van de muziek, dans en de

het uitstalraam, de winkelruimte, de horecazaak, of

leden zijn zakdrager Liam Reyns, vaandeldrager

gezellige sfeer rond het vreugdevuur.

een plaats naar eigen keuze, speciaal te versieren in

Colin Marchand, koezen Brent Moeremans en de

het teken van de Pauwelviering. Je kan hiervoor

apostels Colin Cools, Aayron Dammekens, Arend

Meiboomplanting 2020

gerust een Pauwelfiguur, Pauwelkledij, Pauwelbroodjes, Pauwelattributen, Pauwelfoto’s… gebruiken.
De oproep van de vorige jaren kende telkens succes.
Prachtige publiciteit voor het feest (dat op de Inven-

© Luc Cromphout

De wandeling start om 17.00 uur en het vreugdevuur

Dammekens, Zeno De Nauw, Maxim Nuyens en
Keano Van Holder.

taris Vlaanderen voor Immateriaal Cultureel Erfgoed
staat) en voor onze gemeente! Stuur jullie creaties
gerust door naar communicatie@galmaarden.be. We

Wa goeëmen da goe volk va Gallemoeërn geven? PLOOJK!!! Wad eet da goe volk va Gallemoeërn verdinjt? PLOOJK!!! Paal en ploojk zijn van ons!

verzamelen alle foto's op onze Facebookpagina.
Ook particulieren die een initiatief willen nemen om
het Pauwelfeest luister bij te zetten, zijn hiertoe van
harte uitgenodigd. We nodigen jullie ook uit om op
zaterdag 25 en zondag 26 januari jullie huizen te
bevlaggen en te versieren.
Ergoed Galmaarden-Tollembeek- Vollezele organiseert

We hopen andermaal op veel medewerking, want we

op vrijdag 29 mei in samenwerking met Hapje Tapje

willen samen met alle inwoners onze folklore, de band

haar tweede meiboomplanting op het Marktplein te Gal-

met ons verleden, koesteren. En we willen iedereen

maarden, dit met de Pinksterkermis.

laten meegenieten, voor de 638ste keer.

Na het succes van de editie van vorig jaar willen we terug
mensen samenbrengen rondom de meiboom en hen de

Nu al bedankt aan iedereen en…

op til zijnde lente en zomer laten verwelkomen.

afspraak op zondag 26 januari in Sint-Paulus!

Doe mee aan onze wedstrijd!
Ben je jonger dan 16 jaar?

Noteer alvast in jullie agenda:
 zaterdag 4 januari: met sledde naar de molen
 zaterdag 11 januari: rollen en bakken van de Pauwelbroodjes (alle kinderen zijn

Dan kan je dit jaar meedoen aan een

hierbij van harte uitgenodigd) · neven zetten.

wedstrijd van de Pauwelgilde voor het

 zaterdag 18 januari: bedeltochten in Geraardsbergen.

mooiste beeld van de Pauwelviering.

 zaterdag 25 januari: Om de viering te kunnen organiseren gaan de apostels van

Maak een filmpje, een foto of een kleine

de Pauwelbende op bedeltocht doorheen de gemeente. Je kan dus zelf meehelpen

reeks foto's en je kan één van de prijzen

deze eeuwenoude geplogenheden levend te houden door de pluikers aan te

winnen.

moedigen met een kleine bijdrage.

Meer info volgt via de Facebookpagina en

 zondag 26 januari: voormiddag: de Heilige Pauwelmis met zegening van de Pau-

de website van de gemeente Galmaarden.

welbroodjes. Namiddag: Pauwelstoet vanaf 14 uur.
 zaterdag 1 februari: de rekeninge.

Iedereen van harte welkom.
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BIBLIOTHEEK

Op www.galmaarden.be/bibliotheek kan je via
'mijn bibliotheek' jouw account beheren en via 'catalogus'
de boeken raadplegen. Ook online reserveren is hier

Openingsuren
di: 10.00-12.00 uur

wo: 14.00-18.00 uur

vr: 18.00-20.00 uur

za: 9.30-12.30 uur

mogelijk.

Sluitingsdagen

In maart is het weer jeugdboekenmaand, een actie voor

woensdag 1 januari

kinderen en jongeren van 3 tot 15 jaar. 'Iedereen Leest'
wil tijdens deze maand het plezier van lezen, illustraties
bekijken en het gebruik van fantasie promoten en stimuleren. Elk jaar staat er een ander thema centraal. Dit jaar
is het thema 'kunst'.

 dinsdag 14 januari, 14.00 uur: leesgroep
bibliotheek Galmaarden: we bespreken het boek

In elke bibliotheek zijn er activiteiten voorzien om tijdens

Heksengebroed van Margaret Atwood. Iedereen is welkom

deze maand het lezen, de boeken en alles wat hierbij

om een kijkje te nemen of om het boek meteen mee te

hoort, extra in de kijker te zetten. Bij ons in Galmaarden

bespreken. MEER INFO: bibliotheek@galmaarden.be

worden alle klassen uitgenodigd in de bibliotheek om
kort de werking van de bib en het thema van de maand te

Grote voorleesnamiddag

Workshop: Basiscursus
computer en internet (5 sessies)
In mei starten we in samenwerking met Archeduc
met de basiscursus computer en internet.

Jeugdboekenmaand

NOTEER ALVAST IN JULLIE AGENDA:

GEZOCHT: vrijwillige begeleiders

BIB online

bespreken en vervolgens in datzelfde thema de bibliotheek op een leuke en speelse manier te leren kennen.

Kinderen van de Galmaardse scholen konden op

De activiteiten worden op maat van de klassen

woensdag 20 november afzakken naar het Baljuwhuis

uitgewerkt.

voor de jaarlijkse Grote Voorleesnamiddag. Er waren niet

Deze cursus is er voor iedereen die graag wil leren
werken met een Windows computer.
Deelnemers leren er onder andere:
 een PC opstarten en terug uitschakelen;
 Windows verkenner gebruiken;
 surfen op het internet;
 eenvoudige websites raadplegen en informatie
opzoeken met Google;
 eenvoudige programma’s als Wordpad of Paint
gebruiken.
Je kan op je eigen tempo op de computer oefenen.
Voorkennis is niet nodig. Deze cursus is zeer toegankelijk voor mensen die Nederlands niet als moedertaal hebben.
Je hoeft geen computer mee te brengen. We voorzien
een lescomputer.
Naast de cursus zijn er oefenmomenten waar

minder dan 71 inschrijvingen binnengekomen voor deze
editie. Dankzij de hulp en inzet van zes toegewijde vrijwilli-

Boekstart

gers, beleefden de kinderen een reuzespannende namid-

De bibliotheek is gestart met Boekstart, een project in

dag. Dit jaar werd er voor de Voorleesnamiddag gewerkt

samenwerking met 'Iedereen Leest' en 'Kind en Gezin'.

rond het thema ‘Speurneuzen’.
De vrijwilligers lazen eerst een boeiend detectiveverhaal

Bij een bezoek aan Kind en Gezin krijgen jonge ouders

voor, waarna de kinderen de Sherlock Holmes in zichzelf

hun eerste voorleespakket voor de baby mee.

naar boven mochten halen tijdens de ludieke spel-

Wanneer zij rond 15 maanden nogmaals op controle

activiteiten. Hierbij wenst het bibliotheekteam nogmaals

gaan, krijgen zij van Kind en Gezin een uitnodiging waar-

de vrijwilligers te bedanken die dit project mee hebben

mee zij bij ons in de bib een voorleespakket voor hun

mogelijk gemaakt.

peuter kunnen komen afhalen.
Op die manier hopen wij de kinderen van jongs af te
stimuleren tot lezen en fantaseren en willen wij hen zo
vroeg mogelijk laten kennis maken met de bibliotheek.

Voor de oefenmomenten, maar ook om de
lesgever bij te staan tijdens de cursus, zoeken we
mediawijze vrijwilligers:
 je vindt je weg in het besturingssysteem
Windows 10 en werkt vlot met een computer;
 je begeleidt deelnemers tijdens oefensessies en
bent een aanspreekpunt voor deelnemers die wat
hulp nodig hebben tijdens de cursus;
 je voelt je goed tussen mensen en weet om te gaan
met de verschillen in een groep.
We bieden je:
 een vrijwilligersvergoeding;
 een verzekering (burgerlijke aansprakelijkheid en
lichamelijke ongevallen) voor de uren dat je actief
aan de slag bent als vrijwilliger;
 een leuke samenwerking in een mediawijs team,
met plaats voor jouw inbreng;
 begeleiding en opvolging door een stafmedewerker van Archeduc.
Interesse?
Dienst Vrije Tijd · 054 89 04 35 · cultuur@galmaarden.be

deelnemers op eigen tempo op de computer verder
kunnen oefenen. Hier kan je onder begeleiding nog
rustig oefenen en staan we klaar om antwoorden te
geven op je vragen. Je moet je niet vooraf inschrijven voor deze oefenmomenten. Laat het de docent
gewoon weten bij het afsluiten van de les of je
deelneemt. We delen later mee, wanneer deze oefensessies georganiseerd zullen worden.
WANNEER: dinsdag 5, 12 en 19 mei en dinsdag 2 en 9 juni
van 9.30 tot 12.30 uur
WAAR: GC Baljuwhuis
PRIJS: 65 euro voor de 5 sessies
BEGELEIDING: Peije Van Klooster
MEER INFO: Sylvie Leblicq · dienst Vrije Tijd · 054 89 04 35 ·
cultuur@galmaarden.be
INSCHRIJVEN: www.archeduc.be
info@archeduc.be · 02 454 54 01

Bronzen Urbanus
Traditiegetrouw reikt de cultuurraad zaterdag 18
januari om 20.00 uur in het GC Baljuwhuis de
cultuurprijs uit aan een vereniging of een persoon
uit de gemeente met een bijzondere culturele verdienste. De leerlingen van de academie voor muziek,
woord en dans zullen de avond opluisteren met verschillende optredens. Ook Urbanus zal aanwezig zijn.
De genomineerden voor de Bronzen Urbanus zijn:
1. Rik Devillé – priester op rust en auteur
2. ErGoed Galmaarden-Tollembeek-Vollezele
3. Tijl Faveyts – operazanger

Naast de vertegenwoordigers van de cultuurraad
krijgt ook het publiek een stem. Jij kan dus mee
bepalen wie de Bronzen Urbanus in de wacht sleept.
Iedereen is van harte welkom. De toegang is gratis.

26 | Gemeente Galm aard e n

Gemeente Gal maar den | 27

IN GALMAARDEN
ZATERDAG 4 JANUARI

DINSDAG 4 FEBRUARI

MAANDAG 2 MAART

Workshop: kleuteryoga reeks 1

Dorpsrestaurant: Valentijnsactie

Smart Café Galmaarden:

van 10.30 tot 11.15 uur

en optreden Luc Jones

veilig internetten

MEER INFO:

Willem Tell

van 19.00 tot 22.00 uur

Balance coach Dorien · 0471 12 08 41 ·

MEER INFO: zie pagina 30

GC Baljuwhuis

info@balancecoachdorien.be ·

MEER INFO: zie pagina 29

http://www.balancecoachdorien.be

UITGELICHT
Workshop: eenvoudig mediteren
Over meditatie doen veel vooroordelen de ronde: het

Het Smart Café is een

zou zweverig gedoe zijn, niets voor westerlingen. Of je

leuke en gezellige leerplek

zou er járen op moeten oefenen. Niets is minder waar.

waar beginnende smart-

Meditatie is eenvoudig, praktisch en iedereen kan het

phone- en tabletgebruikers

leren. In deze reeks ga je aan de hand van enkele

de uitgebreide mogelijk-

makkelijke en bruikbare oefeningen op zoek naar het

heden van hun toestel ontdekken en ervaringen

punt van stilte en rust in jezelf.

uitwisselen met elkaar. Tijdens elke sessie staat één
onderwerp centraal. Een ervaren lesgever geeft uitleg,

VRIJDAG 7, ZATERDAG 8 en ZONDAG
9 FEBRUARI

DINSDAG 3 MAART

VRIJDAG 10, 17, 24 en 31 JANUARI

Valentijnsconcert Amicato

Dorpsrestaurant: workshop 'Verhoog

Workshop: kinderyoga reeks 1

vrijdag en zaterdag: om 20.00 uur

je vitaliteit'

van 17.00 tot 18.00 uur

zondag 9 februari: om 15.00 uur

Willem Tell

MEER INFO:

GC Baljuwhuis

MEER INFO: zie pagina 30

Balance coach Dorien · 0471 12 08 41 ·

MEER INFO: www.amicato.be

staat klaar om te antwoorden op vragen en helpt je op weg
om meteen zelf aan de slag te gaan.
Het Smart Café vindt één keer per maand plaats in het GC
Baljuwhuis in Galmaarden.
In het voorjaar komen volgende onderwerpen aan bod:
 Filmpjes maken: 3 februari, van 19.00 tot 22.00 uur

info@balancecoachdorien.be ·
http://www.balancecoachdorien.be

ZATERDAG 18 en 25 JANUARI
en ZATERDAG 1 FEBRUARI
Workshop: eenvoudig mediteren
van 10.00 tot 12.30 uur
GC Baljuwhuis
MEER INFO: zie pagina 29

ZONDAG 19 JANUARI
Workshop: voetreflexologie
bij kinderen van 0 tot 12 jaar
van 9.30 tot 10.30 uur
GC Baljuwhuis
MEER INFO: zie pagina 29

MAANDAG 3 FEBRUARI
Smart Café Galmaarden:
filmpjes maken

 Veilig internetten: 2 maart, van 19.00 tot 22.00 uur

13, 14, 15, 20 en 21 MAART
DONDERDAG 20 en VRIJDAG 21

Toneelvoorstelling: het kerkhofclubje

FEBRUARI

vrijdag en zaterdag: om 20.00 uur

Workshop: initiatie in de stoffeer-

zondag 15 maart: om 18.00 uur

kunst

GC Baljuwhuis

van 19.00 tot 22.00 uur

MEER INFO: NTT

GC Baljuwhuis

(Nieuw Tollembeeks Theater)

MEER INFO: Arch’educ – 02 454 54 01

www.toneelntt.be

info@archeduc.be · www.archeduc.be

DONDERDAG 26 MAART
VRIJDAG 28 en ZATERDAG 29

Kaffee Matinee: 'Varieté bij de thee'

FEBRUARI

om 14.00 uur

Kortfilmfestival

GC Baljuwhuis

om 20.00 uur

MEER INFO: zie pagina 30

 Apps voor onderweg: 4 mei, van 19.00 tot 22.00 uur
 Nieuws en actualiteit: 8 juni, van 19.00 tot 22.00 uur
Per sessie betaal je 5 euro.
Wanneer: zaterdag 18 en 25 januari en 1 februari van 10.00 tot

Neem je eigen smartphone en/of tablet en toebehoren

12.30 uur

mee. Voor deze workshop heb je de gegevens van je

Waar: GC Baljuwhuis

Apple ID of je Google-account nodig.

Prijs: 30 euro
Begeleiding: Ann Van Hecke

MEER INFO:

Info en inschrijvingen:

Sylvie Leblicq · dienst Vrije Tijd · 054 89 04 35

Arch’educ – Volkshogeschool Halle-Vilvoorde

cultuur@galmaarden.be

Kattestraat 25 – 1745 Opwijk

INSCHRIJVEN:

info@archeduc.be · 02 454 54 01 · www.archeduc.be

info@archeduc.be · 02 454 54 01 · www.archeduc.be

GC Baljuwhuis
MEER INFO: videoclubgalmaarden.be
of bij de leden van Wilskracht & Vreugd
vzw, NTT vzw en de leden van Videoclub
Galmaarden

van 19.00 tot 22.00 uur

Workshop: voetreflexologie bij kinderen van 0 tot 12 jaar
De voeten hebben een link met het hele lichaam. Met enkele tips en oefeningen help je je baby of peuter bij tandpijn,
verkoudheid, maagpijn, buikkrampjes, moeilijk slapen,...
WANNEER: zondag 19 januari van 9.30 tot 10.30 uur

GC Baljuwhuis
MEER INFO: zie pagina 29

Smart Café Galmaarden

Het volgende nummer van Samen zal begin april 2020 verschijnen.
Gelieve vóór 1 maart jouw teksten, foto’s en/of logo door te mailen naar

WAAR: GC Baljuwhuis
Info en inschrijvingen: www.huisvanhetkindpajottenland.be

communicatie@galmaarden.be en voor die datum jouw activiteiten in te
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brengen in de UIT-databank.
Na deze datum worden deze onder voorbehoud opgenomen.

Gemeente Gal maar den | 29

Kortfilmfestival

Wie herkent dit kleutertje?

Op vrijdag 28 en zaterdag 29 februari 2020 organiseert

We zijn op zoek naar de naam van dit kleine kleutertje dat,

‘Variété bij de thee’ is een amusant en

Videoclub Galmaarden (VCG), in samenwerking met

geflankeerd door een paar Duitse soldaten op zaterdag 19 juni 1943

dolkomisch variété optreden met

Koninklijke Toneelvereniging Wilskracht & Vreugd en het

tijdens WO II, werd gefotografeerd op het Oudstrijdersplein te

gezonde humor, sketches met het

Nieuw Tollembeeks Toneel, een kortfilmfestival in het GC

Vollezele.

publiek, bekende meezingers en

Baljuwhuis.

leuke liedjes uit de oude doos.

Naast de beste films van hun leden, vertonen ze in

Wie herkent het linkshandige kleutertje dat verlekkerd wordt met een

Nummers die iedereen kan meezingen!

première, de nieuwste film van André Bosmans.

lepeltje rijstpap - of wat het ook mag zijn - en in het rechterhandje

"JOSKE” vertelt het verhaal van 2 bejaarde dames die

een soldatengamel? Het kindje moet geboren zijn rond 1939 en is nu

WAAR: GC Baljuwhuis

noodgedwongen hun intrek nemen in een rusthuis. Het

bij leven en welzijn dus ongeveer 80 jaar oud.

WANNEER: donderdag 26 maart om 14 uur

krasse duo besluit de bloemetjes nog eens buiten te

PRIJS: 6 euro (koffie en mattentaart inbegrepen)

zetten, net als vroeger… Hun avontuur, in ware Benidorm

WEET JIJ WIE DIT IS?

50% korting voor personen met een handicap (op voorlegging

Bastards stijl, zal ongetwijfeld jouw lachspieren aan het

Wie meent te weten wie deze kleine pagadder is,

van een algemeen attest van erkenning van handicap uitgereikt

werk zetten.

mag dit (met bewijs) laten weten aan M. Matthijs

door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid) – gratis

Wij weten uit eerdere ervaring dat het GC Baljuwhuis snel

toegang voor de begeleider van een persoon met een handicap

via 054 58 80 90, waarvoor dank. Beloning volgt.

te klein zal zijn. Wacht dus niet te lang om jouw zetel te

Kaffee Matinee:
koffie met dat ietsje meer…

INSCHRIJVEN:
 Via de cultuurdienst, GC Baljuwhuis en betaal onmiddellijk.
 Je reserveert en betaalt via het online reservatiesysteem:
www.galmaarden.be > digitaal loket > reservaties en tickets >
Inschrijven voor een andere activiteit.

reserveren.

Dank aan Y. Decoster uit Tollembeek voor de foto.

MEER INFO EN RESERVATIES:

Herdenking Wapenstilstand

www.videoclubgalmaarden.be of bij de leden van Wilskracht &
Vreugd vzw, NTT vzw of de leden van Videoclub Galmaarden.

Een passend eerbetoon aan alle slachtoffers van oorlog en geweld.
Een eerbetoon dat we zelfs 100 jaar na de Grote Oorlog willen levendig
houden. Om nooit te vergeten.
Bedankt Conny Peereman voor de prachtige klaprozen.

PROGRAMMA RESTO+ 2020
Dinsdag 4 februari:

Valentijnsactie en optreden Luc Jones

Dinsdag 3 maart:

Workshop 'Verhoog je vitaliteit'

Dinsdag 7 april:

Optreden Little Ricky en De Retro's

Dinsdag 5 mei:

Infosessie 'Leg je niet neer!'

Dinsdag 7 juli:

Optreden Matthias Lens en Wim Leys

Gouden bruiloft (50 jaar gehuwd)

Dinsdag 1 september:

Optreden Pascal Montelli

Mignon Urbain & Fostier Jeannine			

04.10.1969

Dinsdag 6 oktober:

Quiz 'Cholesterol'

Debleser Charles & Vandersmissen Josiane		

17.10.1969

Dinsdag 1 december:

Optreden Geeno en intrede van de kerstman

Ransbeek Michel & Cromphout Lisette		

13.12.1969

Jubilarissen 2019

(OKTOBER tot DECember)

Diamanten bruiloft (60 jaar gehuwd)				
Voor wie?

Alaert Georges & Vanbelle Marthe			

03.10.1959

 Alleenstaanden of gezinnen waarvan één der beide partners minimum 60 jaar oud is;

Devos Armand & De Braekeleer Iliane		

09.10.1959

 personen met een handicap;
 personen die recht hebben op de Zorgverzekering en hun mantelzorger.
PRIJS: Aperitief, 3 gangen maaltijd en infosessie of optreden: 10 euro per persoon.
De maaltijd wordt gefactureerd na inschrijving. Bij afwezigheid zonder geldige reden
zal de maaltijd worden gefactureerd.
Inschrijven: Annelie Deteye · 054 89 04 80 · annelie.deteye@ocmwgalmaarden.be
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Briljanten bruiloft (65 jaar gehuwd)				
Claes Frans & Panny Marthe			

14.10.1954

Mersch Andrè & Mignon Christiane		

30.10.1954

				

Namens het gemeentebestuur hartelijk proficiat!
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Info

Fotowedstrijd
Wat is in de volksmond de naam van het heiligenbeeld
dat hier ter verering wordt aangeboden? De winnaar van de
wedstrijd is de deelnemer die de wedstrijdvraag
correct heeft beantwoord en wiens antwoord op de
schiftingsvraag het juiste antwoord het dichtst
benadert. Bij een ex aequo is diegene die als eerste het
juiste antwoord op die vraag heeft gegeven de winnaar.
Deze ontvangt een waardebon ter waarde van 25 euro.

NAAM: .............................................................................

De winnaar wordt schriftelijk verwittigd en wordt

ADRES: ..............................................................................

kenbaar gemaakt in de volgende editie.

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

Voorwaarden:

: .......................................................................................
: ......................................................................................
OPLOSSING: ...................................................................
............................................................................................
Hoeveel deelnemers zijn er aan deze wedstrijd op de
afsluitdatum? ANTWOORD: ..........................................
Stuur de oplossing vóór 15 februari 2020 naar:
Dienst Communicatie, Marktplein 17, Galmaarden.

 je moet een inwoner van Galmaarden zijn;
 enkel het originele wedstrijdformulier 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 als bewijs.

Winnaar vorige editie: Milan Collyns uit Galmaarden.
Oplossing: gedenkplaat aan De Calogne (Tassenierstraat 24).



Garageverkoop 10 mei 2020

nieuwe d

atum

Heb je een hoop spullen op zolder die je niet meer gebruikt? Overbodige babyspullen en speelgoed? Spullen allerlei die
je eigenlijk van de hand wil doen? Dan is de 11de garageverkoop misschien wel iets voor jou. Een eenvoudige en originele
vorm voor het verkopen van tweedehandsgoederen. Gezinnen verkopen hun afgedankte goederen zelf voor een zacht
prijsje vanuit hun eigen garage, hun voortuin, hun oprit, onder een parasol … dus niet op het openbaar domein (de straat
of de stoep zoals bij een rommelmarkt). De dienst Vrije Tijd zorgt voor de publiciteit, een boekje met de deelnemende
adressen en een plannetje. De deelname is gratis.
Woon je in de gemeente Galmaarden, Tollembeek of


Garageverkoop 10 mei 2020 · INSCHRIJVINGSFORMULIER

Vollezele en wil je zelf verkopen? Het verkopersreglement
kan je bekomen op de website en bij de dienst Vrije Tijd .

Naam: ………………………………...................................…………….........

Inschrijven kan tot en met 31 maart door het

Adres: …………………………………………..…..........................................

inschrijvingsformulier op te sturen naar de dienst
Vrije Tijd (Marktplein 17, Galmaarden) of door je
digitaal in te schrijven via onze website.

Tel: …………………………......................................…………...………........
Te Koop: …………………………………………………….…………………………

MEER INFO:

..……………………………..................................................................……

Mireille Mignon: 054 58 02 00 of dienst vrije tijd: 054 89 04 35

…………………………………..............................................................……

Nog even dit: Bij ‘Te Koop’ vul je enkel die zaken in

…………………………………..............................................................……

waarvan je denkt: “Hiermee lok ik zeker volk naar mijn

…………………………………..............................................................……

garage”.

Ik ga akkoord met de verkoopsvoorwaarden.
Datum + handtekening:
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