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V.U.: Het College van Burgemeester en Schepenen
Marktplein 17 - 1570 Galmaarden
AFGIFTEKANTOOR: 1570 GALMAARDEN

Op donderdag 12 maart nam de Nationale

Co lofon

Veiligheidsraad enkele drastische maatregelen in de strijd tegen het coronavirus.

Samen is een officieel infoblad dat

Scholen werden gesloten, activiteiten

driemaandelijks wordt aangeboden aan de

werden afgelast,... en dit tot vrijdag 3 april.

Galmaardse bevolking.
Volgende editie: juli 2020

Tegen de tijd dat ons infoblad in jouw brievenbus belandt, zal deze waarschijnlijk verouderde

Redactie, eindredactie en foto's

informatie bevatten.

Dienst communicatie · Lesley Vermeir

Daarom vragen we jullie om zeker onze

Druk: Drukkerij Deneef · Tollembeek

website: www.galmaarden.be en onze

10 | 4 mei • Internationale dag van de brandweer
N.a.v. de internationale dag van de brandweer,

ADMINIS TRATIE VE
DIENS TEN
GEMEENTEHUIS
Marktplein 17 · 1570 Galmaarden
054 89 04 00

Dit jaar staan er opnieuw 2 optredens op de affiche van
Zomaar een zomeravond.

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

Vandaag telt onze gemeente meer dan 200 vrijwilligers, waarvan het takenpakket heel
verschillend is: o.a. schil-en leesouders en grootouders, vrijwillige brandweerlieden,
mensen die helpen tijdens de voedselbedeling of het dorpsrestaurant, die zich

voltallige bestuur van harte danken!
In deze editie van Samen vinden jullie verderop een oproep van de
brandweer voor de aanwerving van vrijwillige brandweerlieden.
Wie interesse heeft, aarzel zeker niet om jouw kandidaat te stellen.
Ik wil ook in het bijzonder deze manschappen danken voor hun inzet
en gedrevenheid tijdens de voorbije stormdagen.

info@galmaarden.be · www.galmaarden.be

- Patrick Decat, burgemeester

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

BALJUWHUIS (dienst vrije tijd)
Kammeersweg 2 · 1570 Galmaarden

31 | Zomaar een zomeravond • 20 juli

en onverplicht.

door onze inwoners. Daarom wil ik alle vrijwilligers, namens het

een interview met enkele brandweerlieden en een oproep
voor vrijwillgers.

meer bijzonder aan is, is dat vrijwilligers hun werk belangeloos verrichten, onbezoldigd

afdelingen zijn eveneens fier op de vierjaarlijkse vrijwillige bloedgiften

vind je terug op de referentiesite:

jobstudenten voor de technische dienst (groendienst).

Vrijwilligerswerk mag dan wel een belangrijke economische factor geworden zijn, maar wat er nog

doen beroep op de steun van vrijwilligers bij hun werking. Onze bloedgevers-

getroffen worden om deze tegen te gaan,

Voor de maanden juli en augustus zijn we op zoek naar

wordt besteed aan de mensen die elke keer weer het beste van zichzelf geven, voor anderen.

Superkindjesdag tot Ezelsoor, en nog zo veel meer… Ook tal van verenigingen

heeft ontwikkeld en welke maatregelen er

9 | Het gemeentebestuur zoekt jobstudenten

Van 29 februari tot 8 maart was het de week van de vrijwilliger, een periode waarin extra aandacht

kinderopvang, die helpen tijdens heel wat jeugdactiviteiten gaande van

Hoe het coronavirus zich ondertussen verder

UITGELICHT

Beste inwoner,

inzetten voor de Minder Mobiele Centrale, die zorgen voor de voor- en naschoolse

Facebookpagina in de gaten te houden.

www.info-coronavirus.be/nl.

"

Voorwoord

054 89 04 35

Openingsuren

College van burgemeester en schepenen
en vast bureau
Patrick Decat

0471 85 08 98

Burgemeester

patrick.decat@galmaarden.be

Ludo Persoons

0477 24 58 26

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

Eerste Schepen

ludo.persoons@galmaarden.be

do: 13.30-16.00 uur

Marleen Merckaert

0475 94 09 30

Schepen

marleen.merckaert@galmaarden.be

fotowedstrijd en maak kans op een waardebon van

Sluitingsdagen

Ludo Van Paepegem 0478 56 78 40

25 euro.

maandag 13 april: Paasmaandag

Schepen

ludo.vanpaepegem@galmaarden.be

vrijdag 17 april: zwerfvuilactie

Kurt Penninck

0476 94 32 39

vrijdag 1 mei: Dag van de Arbeid

Schepen

kurt.penninck@galmaarden.be

vrijdag 22 mei: brugdag

Kristof Andries

0477 80 76 01

maandag 1 juni: Pinkstermaandag

Algemeen Directeur

kristof.andries@galmaarden.be

volg ons op

facebook

gemeente galma arden
2 | Gemeente Ga lmaard e n

Zitdag
van de
burgemees ter

Donderdag
van 14.00 tot 19.00 uur

donderdag 21 mei: Hemelvaartsdag

donderdag 18 juni: sportdag
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Burgerparticipatie in 2020
Intussen krijgt ons inwonerspanel stilaan vorm. Begin

Het definitieve parkontwerp en het natuurbeheerplan zal

maart hadden al bijna 200 inwoners bevestigd om deel uit

vorm krijgen aan de hand van een participatief proces

te maken van ons inwonerspanel; een groep van wille-

waarbij zowel gezocht wordt naar professionele expertise

keurig gekozen inwoners die een aantal keer per jaar hun

uit de verschillende sectoren (erfgoed, cultuur, natuur, toe-

mening en adviezen kunnen geven over thema’s als sport,

risme) als de input van verschillende actieve verenigingen

dienstverlening, mobiliteit, cultuur,… Het panel vormt voor

en lokale doelgroepen via bevragingen, vergaderingen en

onze gemeente een soort burgeradviesraad, waarbij we er

werkgroepen. Op die manier willen we duurzame samen-

oog voor hebben dat de 'stille meerderheid' ook een stem

werkingsverbanden creëren zowel lokaal als regionaal op

kan krijgen.

ecologisch, educatief, sociaal en toeristisch vlak.
Houd onze website en onze Facebookpagina de komende

Meer info over het inwonerspanel vind je op de website

maanden dus zeker in de gaten indien je hieraan wenst

galmaarden.inwonerspanel.be. Hier zullen ook steeds alle

mee te werken.

Jaarlijkse tegemoetkoming afvalkosten
nieuw vanaf 2020

Blijf via onze website: www.galmaarden.be/burgerparticipatie en

infoavond

Aan inwoners uit Galmaarden, die door medische

Heb je ergens een stuk grond liggen in het Pajottenland

redenen een verhoogde afvalkost hebben, wordt een

dat je graag zou bebossen of wil je graag bebossen en

jaarlijkse tegemoetkoming verleend onder de vorm van 1

ben je op zoek naar een terrein, kom dan zeker je oor te

rol restafvalzakken van 60 liter of 2 rollen van 30 liter per

luister leggen op de infoavond. De toegang is gratis.

aanvrager.

Programma:
 twee Pajotten getuigen hoe ze tewerk gingen om te

Welke voorwaarden zijn hieraan verbonden?
 op 1 januari van het jaar van de aanvraag dient de
aanvrager gedomicilieerd te zijn in onze gemeente;
 de aanvrager mag niet verblijven in een instelling of
rust- en verzorgingstehuis;

resultaten ter beschikking gesteld worden.

Boom zoekt bos en
bos zoekt grond

 voorleggen van een attest van de behandelende

bebossen;
 de meerwaarde van bossen: economisch, ecologisch en
sociaal;
 een wandeling doorheen de veelheid aan subsidies en
andere financiële tegemoetkomingen;
 lancering van de gsm-inzamelactie voor meer bos in het

Burgerparticipatie voor deelprojecten

onze Facebookpagina op de hoogte van ons burgerparticipatie-

geneesheer waarop vermeld staat dat de betrokkene

Burgerparticipatie zal ook gebruikt worden voor deel-

project: de inspraakmomenten, de resultaten en de realisaties.

voldoet aan de medische voorwaarden om in aan-

 positieve afsluiter met netwerkmoment.

merking te komen van de gratis restafvalzakken;

Deze avond is er voor iedereen die interesse heeft in

projecten en andere gebeurtenissen waarbij inspraak van

 medische voorwaarden: geldt voor inwoners met speci-

de burger zeer nuttig en gewenst is. Zoals bij ons

Burgerbevraging Gemeente- en

project omtrent de herinrichting van de Baljuwtuin.

Stadsmonitor
Met een stevige ‘Natuur in je buurt’ subsidie van

Ook het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) zal

€144.605,59 van Natuur en Bos van de Vlaamse Overheid

via een bevolkingsbevraging peilen naar het gedrag,

gaat de gemeente samen met Regionaal Landschap

de participatiegraad en de tevredenheid van de

Pajottenland & Zennevallei werk maken van de

inwoners over lokale beleidsthema’s. Zo'n 400.000

herinrichting van onze Baljuwtuin.

inwoners worden bevraagd, ook in onze gemeente.

fieke gezondheidsproblemen zoals tijdelijke of blijvende
patiënten die drager zijn van een voedingssonde.

leveren om te bebossen. Geen voorkennis vereist.
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Waar: Ons Huis, Markt 21, 1750 Lennik
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Wanneer: dinsdag 21 april om 19.30 uur
MEER INFO:

Inschrijven: Inschrijven is niet verplicht, maar wel wenselijk via

www.galmaarden.be/premies-en-subsidiereglementen

sp.pajottenland@vlaamsbrabant.be.

milieu@galmaarden.be · 054 89 04 30

Een organisatie van de gemeente Lennik in samenwerking met

UI

het project Opgewekt Pajottenland en Steunpunt Bos voor alle
inwoners van het Pajottenland.

eind juni.

www.gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be

bossen, die wil bebossen of die een financiële bijdrage wil

incontinentie, stomapatiënten, niedialysepatiënten en

Deze bevraging vindt plaats tussen eind maart en

MEER INFO:

Pajottenland;

Bekendmaking beslissing plan-MER-plicht
De Okkernoot vzw, Repingestraat 12, heeft een aanvraag ingediend voor onderzoek tot milieueffectrapportage (mer)
van de aanvraag tot planologisch attest voor De Okkernoot in Vollezele.

Jubilarissen 2020

De doelstelling en reikwijdte van het plan worden beschreven in de screeningsnota. Volgens het dossier heeft de

(JANUARI tot MAART)

aanvraag tot planologisch attest tot doel de huidige activiteiten van vzw De Okkernoot, een door het VAPH erkende en
vergunde zorgaanbieder, verder te zetten en een toekomstige optimalisering mogelijk te maken.

Gouden bruiloft (50 jaar gehuwd)
Caloens Jean & Meng Jacqueline 			

28.02.1970

Boulangier Willy & Dero Nelly			

14.03.1970

De beslissing plan-MER-plicht van 18 december 2019 ligt ter inzage bij de dienst stedenbouw en de screeningsnota en
de beslissing kunnen geraadpleegd worden op de website van de dienst Mer (www.mervlaanderen.be) van het
Departement Omgeving Vlaanderen.
ref. gemeente: 877.43.2019.01 • ref. mer Vlaanderen: Omg/MER/SCRPL19033

Briljanten bruiloft (65 jaar gehuwd)				
Priels Floris & Denutte Georgette			

26.02.1955
Namens het bestuur hartelijk proficiat!  
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MEER INFO:
stedenbouw@galmaarden.be · 054 89 04 30
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Ondersteuning lokale
handelaars

Hulp bij je belastingaangifte 2019

20-26 april 2020
9de Week van de Valpreventie:

U
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Laat angst om te vallen je leven niet bepalen!

Winkelhier woord van het jaar 2019

Net als de voorbije jaren organiseert de FOD

Het zal je ongetwijfeld niet ontgaan zijn, ‘Winkelhier’ is

financiën in samenwerking met ons bestuur twee

MEER INFO:

verkozen tot 'woord van het jaar 2019'. Maar wat houdt

zitdagen om je belastingaangifte te begeleiden. De

www.valpreventie.be

dit begrip in? Winkelhier is een campagne van Unizo,

consulenten komen naar het Sociaal Huis op

gelanceerd om mensen bewuster te doen kopen in

donderdag 14 en vrijdag 15 mei en dit telkens van

lokale winkels in plaats van via buitenlandse webshops.

9.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 15.00 uur.

Voor velen is de campagne van Unizo dan ook een mooi

Belangrijk! Gezien het succes van dit initiatief zijn we

en bewonderenswaardig initiatief.

genoodzaakt om te werken met inschrijvingen.
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Het zorgnetwerk

Op afspraak

Niet meer weten waarin of waaruit, geen aanknoping

Vanaf heden werkt de sociale dienst van het OCMW

vinden in het gangbare netwerk, bezorgd zijn om de

hoofdzakelijk op afspraak.

zorg die nodig is, niet wijs geraken uit het kluwen van

Je hebt al contact gehad met de sociale dienst van

Waardebonnensysteem

Wens je gebruik te maken van deze dienst?

Om onze lokale handelaars te ondersteunen, werken wij

Gelieve je dan in te schrijven via 054 89 04 70 of via

dienstverlening, grijs worden in isolement…

het OCMW? Maak een afspraak met jouw maatschap-

nu al een aantal jaren met gemeentelijke waardebonnen

sociaalhuis@galmaarden.be of aan het loket van het

Met het zorgnetwerk ligt de oplossing voor de hand!

pelijk werker, dan kan je langskomen op een moment

die bij lokale handelaars kunnen worden ingewisseld.

Sociaal Huis (tijdens de openingsuren). Wie zich niet

Deze waardebonnen worden uitgereikt voor geboortes,

inschrijft, kan jammer genoeg geen gebruik maken

Het zorgnetwerk gaat proactief tewerk door contact

en kan jouw maatschappelijk werker jouw dossier

jubilea, wedstrijden enz. Op onze website is er een lijst

van de dienst.

op te nemen met de 75-jarigen en vervult in eerste

grondig voorbereiden.

ter beschikking van alle deelnemende handelaars. Elke

Belangrijk! Per aangifte dient er een aparte afspraak

instantie een signaalfunctie, spoort zorgbehoevende

lokale handelaar kan deelnemen aan dit waardebonnen-

gemaakt te worden. Wie dus de aangifte van een

personen op, verwijst door, legt linken met bevoegde

Kom je voor het eerst met OCMW Galmaarden

systeem door zich hiervoor in te schrijven.

familielid meebrengt, dient hiervoor een tweede

diensten en geeft informatie door. Het zorgnetwerk

in contact? Dan kan je langskomen tijdens de vrije

(opeenvolgende) afspraak te maken. Vermeld dit

maakt een brug tussen beleid en burger, bereikt

spreekuren, zonder afspraak. Als je echter niet in die

zeker bij de inschrijving.

andere hoeken en gaatjes en verwijst door naar de

mogelijkheid bent, omdat de uren niet passen, dan

nabije en nodige vormen van dienstverlening.

kan je uiteraard ook vooraf een afspraak maken met

Vragenlijst voor onze handelaars
Om onze lokale handelaars nog meer te ondersteunen,

dat je het beste past, hoef je nooit lang te wachten

een maatschappelijk werker.

willen we eerst hun noden en wensen in kaart brengen.

Welke documenten mag je niet vergeten:

Daarom vragen we aan al onze lokale handelaars en

 identiteitskaart + PIN-code of je papieren aangifte

Samengevat : het zorgnetwerk:

ondernemers om een vragenlijst in te vullen via

 inkomstenfiches (lonen, uitkeringen…)

 versterkt senioren in een maatschappelijk

www.galmaarden.be/vragenlijst-lokale-handelaars. Via deze

 aanslagbiljet van vorig jaar

kwetsbare positie;

vragenlijst kunnen handelaars en ondernemers zich ook

 aanslagbiljet van de onroerende voorheffing

meteen aansluiten bij het waardebonnensysteem en

 fiscale attesten (lening, pensioensparen, kinder-

kunnen ze meegeven of ze op onze website een plaatsje

 stimuleert nieuwe sociale contacten en
verbindingen in de lokale gemeenschap;
 draagt bij tot de toegankelijkheid van dienst-

opvang, dienstencheques…)

en hulpverlening.

wensen in de A-Z index van lokale handelaars.
We vragen ook aan alle handelaars / ondernemers die

Enkele cijfers:

vandaag in de A-Z index zijn opgenomen, om de vragen-

 In 2018: 67 huisbezoeken en 120 doorverwijzingen

lijst ook in te vullen, aangezien het huidig overzicht zal
verwijderd worden.

Openbare verpachting

naar verschillende diensten zoals de woonwinkel,
mutualiteit, thuisdiensten Sociaal Huis, dagopvang
mogelijkheden, …

Handelaars en ondernemers die deze vragenlijst al

Het OCMW gaat over tot de openbare verpachting

hebben ingevuld, dienen deze niet opnieuw in te vullen.

van het jachtrecht op het lot gronden van de
voormalige COO Tollembeek.

www.galmaarden.be/lokale-economie

MEER INFO:

lokale.economie@galmaarden.be

www.galmaarden.be

054 89 04 01

054 89 04 10

6 | Gemeente Galm aard e n
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 In 2019: 45 huisbezoeken en 70 doorverwijzingen

SOCIAAL HUIS
Marktplein 19 · 1570 Galmaarden
054 89 04 70
sociaalhuis@ocmwgalmaarden.be
www.galmaarden.be
Sluitingsdagen
maandag 13 april: Paasmaandag
vrijdag 17 april: zwerfvuilactie
vrijdag 1 mei: Dag van de Arbeid

Meer info:

donderdag 21 mei: Hemelvaartsdag

thuisdiensten@galmaarden.be

vrijdag 22 mei: brugdag

054 89 04 80

maandag 1 juni: Pinkstermaandag
donderdag 18 juni: sportdag
Gemeente Gal maar den | 7

De technische dienst in beeld

Het gemeentebestuur zoekt jobstudenten

Hieronder enkele werken die onze technische dienst de voorbije maanden heeft uitgevoerd.

Ben je student en op zoek naar een actieve job in de buitenlucht deze zomer?

Berm- en grachtbeheer

Het gemeentebestuur Galmaarden is voor de maanden juli en augustus op zoek naar

Op verschillende plaatsen (Hoogstraat, Heirbaan, Gobzakstraat,…) werden door onze diensten de grachten geruimd en

gemotiveerde, werklustige jobstudenten voor de technische dienst grondgebiedzaken.

waar nodig de kopmuren hersteld en betonnen doorsteken voorzien zodanig dat het water van de openbare weg beter

Je zal hoofdzakelijk werken in de groendienst. Dit houdt onder meer in: schoonmaken van

afvloeit naar de grachten.

straten en pleinen, opruimen van zwerfvuil, het onderhouden van de gemeentelijke bloemperken en sportpleinen, gras maaien,… Andere taken binnen de dienst grondgebiedzaken
kunnen zijn: uitvoeren van schilderwerken, klusjes in en rond de gemeentelijke gebouwen,
helpen bij de op- en afbouw van evenementen,…
De kandidaturen moeten het gemeentebestuur bereiken uiterlijk op 20 april om 12.00 uur.
MEER INFO:
Meer informatie over de voorwaarden en het formulier voor de kandidaatstelling vind je terug op www.galmaarden.be
of via de personeelsdienst (054 89 04 90).

Insnoeien van de haag rond kerkhof Galmaarden
De technische dienst heeft ook de haag rond het kerkhof van Galmaarden ingesnoeid. De haag was door de jaren heen te
breed geworden. Het insnoeien heeft als voordeel dat de haag nieuwe jonge scheuten zal aanmaken en aangezien ze veel
smaller is, zal het in de toekomst makkelijker en minder tijdrovend werken zijn naar onderhoud toe.

Woonzorgcentrum De Zwaluw zoekt vrijwilligers
Vrijwilligers zijn van onschatbare waarde! Ook in het woonzorgcentrum De Zwaluw zijn ze steeds op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die een handje willen toesteken; vrijwilligers die gaan wandelen met de bewoners, die meegaan met een
uitstap, die mee de kippen verzorgen of die gewoon eens een babbeltje komen doen.
Voel je je hiervoor geroepen, aarzel dan niet om met hen contact op te nemen.
wonen@rvtdezwaluw.be • 054 56 80 77 (tijdens de kantooruren)

De week van de vrijwilliger

Zwerfvuil en sluikstort ruimen
Sluikstort en zwerfvuil blijven onze woonomgeving ontsieren. Ondanks de vele sensibiliseringsacties van de hogere overheid en de inspanningen die wij als gemeente samen
met onze burgers leveren, blijven blikjes, papier, plastics, afvalzakjes,… ons landschap
en het milieu ernstig verstoren. Attente inwoners kunnen via de gemeentelijke website
melding maken van sluikstort. Gemelde sluikstortpunten worden door onze technische
dienst zo snel mogelijk geruimd, na een voorafgaande controle door de politie en de
milieuambtenaar naar bewijsmateriaal van de mogelijke dader. Van elk sluikstort maken
we een dossier op met foto's, een beschrijving van de feiten en de inhoud van het sluikstort. Elk dossier sturen we door naar het Parket van de Procureur des Konings.
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Op vrijdag 17 april organiseren we met het gemeente- en OCMW-personeel een opruimactie in de meest aangetaste

U

zones van onze gemeente. Iedereen steekt die dag de handen uit de mouwen voor een propere gemeente.
We willen meegeven dat onze diensten die vrijdagvoormiddag gesloten zullen zijn.

8 | Gemeente Galm aard e n
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Met meer dan 200 zijn ze… Onze gemeente kan rekenen op meer dan 200
vrijwilligers. De week van de vrijwilliger was dan ook het ideale moment om
onze waardering voor hun werk uitdrukkelijk uit te spreken. Vrijwillgers geven
elke keer weer het beste van zichzelf, voor anderen. En daarom ook nog eens
via deze weg nogmaals een ‘dikke dankjewel’ aan al onze vrijwilligers.

Gemeente Gal maar den | 9

Wat gaat er door je heen wanneer de sirene loeit of

Wat moet je in huis hebben om brandweerman,

wanneer je opgeroepen wordt?

-vrouw te worden?

Wouter: "Vooral concentratie en focus. We hebben een

Bruno: "We zijn eigenlijk op zoek naar all-rounders.

gevaarlijke job, waar het gevaar steeds om de hoek loert.

Mensen die flexibel en handig zijn, fysiek in orde, op zoek

Ik laat me niet vaak leiden door emoties, dat loopt zelden

zijn om hun vrije tijd nuttig in te invullen. Los van de

goed af."

vrijwilliger an sich zou ik zéker ook de partner willen
vernoemen. Vrijwilliger zijn doe je niet alleen. Je partner

Ilja, het is waarschijnlijk niet vanzelfsprekend om

moet 100% achter die keuze staan. Als je die steun niet

als vrouw aan de slag te gaan bij de brandweer. Kan

hebt, blijft het verhaal niet duren, geloof me vrij...

je jouw mannetje staan?

Tom: "Het is inderdaad belangrijk om een goeie partner te

"Ik denk wel dat ik mijn mannetje kan staan in deze ‘man-

hebben die voor 100% achter u staat en om zelf stevig in uw

nenwereld’. Ik zit er nu toch al 10 jaar in en we kunnen

schoenen staan."

lachen en zeveren, maar als de bel gaat, weten we weer
waarom we dit doen en als we nadien nog met vragen of

4 mei • Internationale dag van de brandweer
een interview met enkele brandweerlieden

bepaalde emoties zitten, kunnen we bij elkaar terecht. We
zijn een hechte groep. Ik denk dat het ook gemakkelijker is

Lees het volledige interview op onze website:
www.galmaarden.be/nieuws/interview-brandweer

voor de mannen om hun hart te luchten bij een vrouw na
een zware interventie dan bij een mannelijke collega."

Het is niet gemakkelijk om brandweerman of -vrouw te

Brandweerzone Tollembeek • enkele cijfers in 2019

zijn. Overal zijn deze vuurvechters nodig om vlammen

betekenen voor anderen en je talenten daarvoor te

in de pan en kortsluitende TV's te bestrijden. Ieder jaar

kunnen gebruiken."

Hoe zit het met de emotionele impact? Jullie zijn

op 4 mei vieren we daarom de Internationale Dag van

Tom: "Je wordt ook constant uitgedaagd om nieuwe

vaak als eerste op de plek van een ongeval of een

de Brandweer, om eens stil te staan bij het dappere

dingen te leren, om te groeien binnen de brandweer."

brand, daardoor zien jullie heel wat materiële maar

werk dat deze stoere mannen en vrouwen uitoefenen.

Ilja: "Ik ben aan dit avontuur begonnen na het horen van

ook emotionele schade. Hoe ga je daarmee om?

In België wordt er weinig rond deze dag gedaan, maar

de vele verhalen van een collega die ook als verpleegkun-

Tom: "Soms is dit niet zo simpel. Ik kom heel dikwijls

aan onze grotendeels vrijwillige brandweer mag best

dige/ambulancier werkzaam was bij de brandweer. Het

mensen tegen op interventie die ik heel goed ken. Ik

leek me toen een uitdaging en ik hou hier wel van. Het is

woon al mijn ganse leven in Tollembeek en iedereen kent

een boeiende en variërende job. Ik heb nog nooit een dag

iedereen hier. Dit maakt het soms extra moeilijk. Gelukkig

gehad dat ik met tegenzin naar mijn ‘werk’ vertrok. Men-

worden we binnen de brandweer daar heel goed in opge-

verpleegkundige. Alle andere manschappen hebben

sen helpen zit in mijn bloed, denk ik."

vangen. Ook de steun van de collega’s is onbetaalbaar."

zowel de functie van brandweer als ambulancier.

eens een schouderklopje uitgedeeld worden.
"Waarom een job bij de brandweer? Hoe word je lid van
de brandweer?" Dit zijn enkele vragen die we stelden

 597 het aantal uitrukken met onze ziekenwagens
 30 het aantal behandelde brandpreventiedossiers
Onze post telt 31 actieve vrijwilligers, aangevuld met

3 beroepsmensen uit onze zone die wettelijk maar een
beperkt aantal uren mogen presteren. Van deze 31
vrijwilligers is er momenteel 1 in loopbaanonderbreking en zijn er 4 louter ambulancier, waarvan één

Wouter: "Het wordt moeilijker met de dag. We hebben

aan: Bruno Cornelis (woonachtig te Bever, gehuwd en
papa van 2 kinderen, 21 jaar dienst), Wouter Jeanfils

Waar haal je jouw voldoening uit?

allemaal een figuurlijke rugzak waar steeds meer emoti-

(woonachtig te Tollembeek, samenwonend en papa

Bert: "Je kan het lijden en de schade vaak niet verhelpen,

onele ervaringen bijkomen. Op een gegeven moment zit

van 1 zoontje, 13 jaar dienst), Bert Geysels (woon-

maar je bent er wel, je doet iets, je helpt concreet waar

deze rugzak vol. Zaak is om dit tijdig te beseffen.

achtig te Herne, gehuwd en papa van 2 kinderen, 8 jaar

mogelijk en tot zover haalbaar. Niets is zo erg als toe te

Zeker als er kinderen bij betrokken zijn, is dit voor mij niet

dienst), Tom De Cooman (woonachtig te Tollembeek,

kijken en niets te (kunnen) doen. Als brandweerman ben je

gemakkelijk."

samenwonend, papa van 1 zoontje, 12 jaar dienst) en

getraind om in extreme situaties concreet te kunnen

Ilja Schormans (woonachtig te Vollezele, gehuwd en

helpen en problemen maximaal op te oplossen. We

Hoe word je brandweerman, -vrouw?

mama van 2 zoontjes, 10 jaar dienst).

ontvangen soms berichten van dank. Dat bevestigt wat ik

Bert: "Met wat geduld en doorzetting. De opleiding duurt

tijdens en na de interventies vaak ook zie bij mensen die

tegenwoordig best wel lang, dus soms is het op de tanden

Waarom een job bij de brandweer?

we helpen en bijstaan: dankbaarheid. Er zijn mensen die

bijten. Anderzijds leer je zoveel ongelooflijke dingen en

Wouter: "De combinatie van actie en, het klinkt cliché

me jaren nadien nog herkennen en aanspreken met “weet

doe je ook trainingen in situaties met echte (indrukwek-

maar het is zo, de mensen te kunnen helpen."

je nog toen…” en vooral veel “dank je wel daarvoor”. We

kende) vuurhaarden. Het is spannend (maar je bent steeds

Bert: "Mensen bijstaan in de hoogste nood en bij soms

weten dat trauma’s lange tijd negatieve impact kunnen

zeer goed omringd!), leerrijk, en in een bepaald opzicht

de meest traumatische gebeurtenissen in hun leven, geeft

hebben op mensen, maar het is fijn om te zien hoeveel

ook wonderbaarlijk. Er zitten een hele wetenschap en een

veel voldoening. Het raakt aan het verlangen om meer

blijvende positiviteit onze soms kleine gebaren kunnen

pak technieken achter. Dat heeft me ook sterk gevormd

dan een passant te zijn in dit leven, om ook echt iets te

nalaten bij hen. Van arbeidsvreugde gesproken."

voor andere taken en uitdagingen in mijn dagelijkse en
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 438 het aantal uitrukken van onze brandweerteams

professionele leven.

Brandweerzone Vlaams-Brabant West is
op zoek naar 40 gemotiveerde m/v/x...
die de handen uit de mouwen willen steken en
als vrijwilliger bij ons aan de slag willen.
BESCHRIJVING
Voor alle details: www.vlaamsbrabantwest.be/jobs
		

Solliciteren voor vrijwilliger

		

kan tot 12 april.
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Diefstalpreventie

Keuzemenu voor noodnummers

In het nieuwe zonaal veiligheidsplan 2020 – 2025 blijft

Sinds 11 februari is in België een keuzemenu van toepassing voor de noodnummers 112 en 101.

WIJKSECTOR GALMAARDEN - HERNE -

de strijd tegen diefstallen in woningen een absoluut

Wanneer je het nummer 112 of 101 belt, krijg je voortaan een keuzemenu te horen waarbij je kan aangeven welke hulp je

BEVER

aandachtspunt binnen de werking van de politiezone

nodig hebt: ziekenwagen, brandweer of politie.

Kammeersweg 8 · 1570 Galmaarden

Pajottenland.

lok ale politie
pajottenl and

054 31 35 90 (tussen 8.00 en 21.30 uur)
pz.pajottenland.wijk.galmaarden@police.belgium.eu

Veilig wonen, een zaak van iedereen
Om het aantal effectieve diefstallen en pogingen te

Openingsuren onthaal wijkpost Galmaarden
ma: 17.00-20.00 uur

verminderen wordt maximaal ingezet op preventie.
In het gemeentehuis kan je de brochure 'Veilig wonen,
een zaak van iedereen' ophalen. In deze brochure vind je

di en do: 9.00-12.00 uur
Buiten de vermelde openingsuren kan je ook
terecht in de wijkposten Bever of Herne.

een schat aan informatie over inbraakpreventie.
Deze is ook digitaal raadpleegbaar via
www.politie.be/5405/vragen/diefstalpreventie.

1. Bel naar het nummer 112 of 101 en luister naar de boodschap: “Noodcentrale”. “Voor ziekenwagen of brandweer,
druk 1”. “Voor politie, druk 2.”
2. Maak je keuze: 1 of 2. Indien je geen keuze maakt, herhaalt de boodschap zich.
3. “Blijf aan de lijn. We verbinden u door.” Blijf aan de lijn, een operator zal jouw oproep beantwoorden.

De wijkinspecteurs kan je eenvoudig bereiken:

In alle gevallen word je geholpen, ook indien je geen of een verkeerde keuze zou maken.

 inspecteur Bert Langhendries: 0471 87 24 26

Diefstalpreventieadviseurs ter beschikking

 inspecteur Yves Baeyens: 0471 87 24 27

Weet je toch niet waar zelf te beginnen? Neem dan

 inspecteur Lieve Ricourt: 0471 87 24 28

contact op met politiezone Pajottenland. Als inwoner van

De app 112 BE

de politiezone Pajottenland kan je gratis advies vragen

Als je een smartphone hebt, kan je ook de app 112 BE als alternatief gebruiken.

over de beveiliging van je woning of een politietoezicht

Via de app klik je op het icoontje van de ziekenwagen, brandweer of politie, afhankelijk van welke hulp je nodig hebt.

aanvragen voor je woning tijdens je vakantie.

Je wordt na je keuze verbonden met de bevoegde noodcentrale.

Bron: www.sos112.be

Onze diefstalpreventieadviseurs hebben een speciale
opleiding gevolgd en zijn erkend door de minister van
Binnenlandse Zaken. Ze komen gratis naar je toe om de
zwakke punten inzake de beveiliging van je woning te
Voor niet-dringende politiehulp, vragen en

analyseren en doen aanbevelingen om risico’s te

contactverzoeken voor je wijkagent,

verminderen. Niets is verplicht, je beslist zelf welke

bel 054 31 35 01.

preventiemaatregelen je al dan niet wenst toe te passen. De adviezen van de diefstalpreventieadviseur zijn

Dringende politiehulp » bel

101 of 112.

neutraal, objectief en volledig gratis.

Afwezigheidstoezicht tijdens vakantie

BRANDWEER
TOLLEMBEEK
Hernestraat 51

Wanneer je met vakantie bent of voor een langere
periode weg van huis bent, kan je een afwezigheidstoezicht aanvragen. Via dit systeem wordt jouw woning op
verschillende tijdstippen, zowel overdag als ’s nachts,
onderworpen aan een controle.

Tollembeek
Noodnummer

112

Diefstal met list
Laat een dief zichzelf niet uitnodigen in je huis. Dieven doen zich voor als politie-inspecteur, als controleur van de
nutsmaatschappijen, als verkoper,… . Je hebt altijd het recht om iedereen de toegang tot je huis te weigeren. Door
middel van een deurspion of videofoon zie je bezoekers van binnenuit, vooraleer je de deur opent.
Een controleur van de nutsmaatschappij komt om de 2 jaar en dit alleen tijdens de kantooruren op weekdagen.
Deze beschikt over een dienstkaart en draagt een herkenbaar uniform met het logo van de maatschappij. Kijk of
je een herkenbaar dienstvoertuig ziet. Een politie-inspecteur herken je aan het uniform met het logo van de
politie. Elke politieambtenaar heeft een graad- en naamplaatje. Vraag hem steeds zijn identificatiekaart te tonen.
Enkele nuttige tips:
 Boetes of facturen moet je nooit cash betalen.
 Dieven handelen soms in een groep van twee tot drie personen. Dus let op dat er niemand langs achter binnendringt op het
moment dat je aan de voordeur staat.
 Vermeld op de deurbel alleen je familienaam (zo is het niet duidelijk hoeveel personen er wonen)

Vragen, meer info of wens je afwezigheidstoezicht

 Wanneer je alleen thuis bent, doe dan alsof je iemand in huis roept om te doen geloven dat je niet alleen thuis bent.

aan te vragen?

 Denk goed na vooraleer je iemand toelaat om naar het toilet te gaan, de telefoon te gebruiken of om iets te eten of te drinken.

054 31 35 01 • PZ.Pajottenland.DC@police.belgium.eu
www.politiepajottenland.be > vragen > diefstalpreventie

Bij twijfel, weiger dan.
 Bel in geen geval naar het nummer dat de bezoeker je geeft: dit kan het nummer van een kompaan zijn.

Bij verdachte situaties en twijfel, bel de politie via het noodnummer 101.
12 | Gemeente Galm aard e n

MEER INFO: www.besafe.be
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Muziek - woord - dans

Leerlingenoptreden ‘Met zijn allen op de Ark van Noah’ • 24 januari
Ook dit jaar brachten de leerlingen Muziek, Woord en Dans van de Academie een prachtige voorstelling in het

Academie Galmaarden

GC Baljuwhuis waar woordleerlingen op eigen wijze het verhaal van de Ark van Noah vertelden, terwijl dansers en

Een trimester met heel wat activiteiten

muzikanten sierlijk en speels mee op het podium verschenen.

Kerstzangnamiddag • 15 december
Een uitverkochte zaal in het GC Baljuwhuis zong in een gezellige kerstsfeer mee met de leerlingen Muziekbeleving van de
afdelingen Galmaarden en Herne, het Legatokoor van Herne en het Soetekoor van Zandbergen.

Toonmoment ‘Gestrand‘ • woordklassen Galmaarden • 14 en 15 februari
Twee avonden op rij sloegen de leerlingen Woordatelier en Woordlab het publiek met verstomming in prachtige
kostuums en met een schitterend decor op de achtergrond.

Nieuwjaarsconcert • 12 januari
Onze leerkrachten toverden op het leraarsconcert het beste uit zichzelf zodat iedereen volop kon genieten van al het
moois dat er die ochtend op een prachtige Pajotse locatie de lucht in geslingerd werd.
De gemeentebesturen Galmaarden, Herne en Gooik werden op muzikale wijze bedankt voor de ondersteuning van hun
Academie waarna er met een drankje geklonken werd op een nieuw artistiek jaar.

Cultuurprijsuitreiking Bronzen Urbanus • 18 januari
Tijdens de uitreiking van de Bronzen Urbanus vulden voor de eerste keer leerlingen van de afdeling Galmaarden de
Academie MWD Gooik

avond met optredens van Muziek, Woord en Dans. Een unieke ervaring voor hen om hetzelfde podium te mogen delen
met Tollembeekse komiek, zanger en gitarist Urbanus én Radio2 presentator Thomas Van den Hoof.

NOTEER ALVAST IN JULLIE AGENDA:
• 30 april: lenteconcert ‘Folk for 4 Seasons’: Etoile Musette en dansklassen Academie Gooik • 20.00 uur • De Cam Gooik

AFGELAST

• 1,2 en 3 mei: toneelvoorstelling volwassenen ‘Prettige feestdagen’ • 20.00 uur (vrijdag en zaterdag) en 18.00 uur (zondag) •
GC Baljuwhuis
• 15 en 16 mei: toneelvoorstelling ‘Gestrand’ en ‘Donderdag’ • 20.00 uur • GC Baljuwhuis

UITGESTELD

• 27 mei: folkbal: folk- en dansklassen Academie Gooik • 20.00 uur • De Cam Gooik
• 17 juni: zomerconcert ‘Folk for 4 Seasons’ met klassen Muziekbeleving 1 en 2, Muziekinitiatie • 13.30 uur • kerk Strijland
• 23 juni: proclamatie voor alle afgestudeerden • 19.30 uur • De Cam Gooik
• 27 juni: prijsuitreiking 2.4 / 3.3 • 10.00 uur • GC Baljuwhuis
• 12 september: opendeurdag te Gooik met live-optredens, workshops muziek, woord en dans, instrumentenvoorstellingen,
foodtrucks, springkastelen, volksspelen, grime • Academie Gooik • Dorpsstraat 36A, 1755 Gooik
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Gemeentelijke basisscholen Galmaarden

 Openluchtklassen
Tijdens deze extra-muros activiteit staan er dagelijks
enkele uren sport op het programma. Afhankelijk van de
locatie krijgen de kinderen andere sporten aangeboden.

Sport op school!

Muurklimmen, langlaufen, boksen, judo, voetbal, frisbee,…
zijn maar enkele van de sporten die de kinderen

Een gezonde geest in een gezond lichaam. Een wijsheid uit het

De volgende jaren dienen vooral om te vervolmaken en

oude Rome die na 2.000 jaar nog niets aan actualiteit heeft

zwemstijlen aan te leren.

aangeboden krijgen. Voor de begeleiding wordt beroep
gedaan op monitoren van Sport Vlaanderen.

ingeboet. Integendeel. In onze maatschappij wordt meer dan
ooit belang gehecht aan een gezonde levenswijze en een fit

Sportkalender

lichaam. Ook onze scholen zetten hier volop op in. Preventieve

Bij de start van het schooljaar stelt het LO-team (Hilde, Bart,

gezondheidszorg is immers naast onderwijsloopbaan,

Jeroen, Xavier en Daan) ook een sportkalender samen. Deze

psychisch en sociaal functioneren en leren en studeren één

bevat voor elk leerjaar een aantal leuke sportactiviteiten.

van de pijlers van het leerlingbegeleidingsplan.

Ook sporten waar wij op onze scholen niet de infrastructuur
of materialen voor hebben, komen hier aan bod. De exper-

Lichamelijke opvoeding

tise van externe partners zoals VSV, Cycling Vlaanderen,

Eén van de belangrijkste facetten van de gezondheids-

Sport Vlaanderen,… zijn hier zeker een meerwaarde.

 Wintersportdagen in Ninove
Daar staat een cocktail van attractieve spelen en
sporten (segway’s, badminton, airtrack, megaformers,
katapult, gezelschapsspel, boogschieten, volksspelen,…)
op het programma.

zorg is 'bewegen'. Om dit op school uit te werken en in
de praktijk te brengen doen wij een beroep op bijzondere

Voor de kleuters denken wij hier in de eerste plaats aan de

leermeesters lichamelijke opvoeding. Tijdens het

'Kleuterkriebeldagen', hier krijgen de kleuters een uitda-

wekelijkse lesuur LO worden vaardigheden en

gend multimoveparcours aangeboden waar ze zich volledig

technieken uit de verschillende domeinen (atletiek, bal-

kunnen uitleven en waar een heleboel leuke motorische

sporten, dans, gymnastiek) geoefend. Zo proberen zij er

vaardigheden aan bod komen.

voor te zorgen dat de kinderen op het einde van de lagere

Elk jaar wordt er ook een 'Kleutersportdag' georganiseerd.

school de eindtermen bereiken. Op het sportrapport

Dit jaar met als thema 'Olympische Spelen'.

kunnen de ouders de prestaties en vorderingen van hun

 Kids on Ice
Onder leiding van ervaren monitoren krijgen de leerlingen schaatsinitiatie op de ijspiste van Liedekerke.
 Jaarlijkse zomersportdag
Net als bij de kleuters is er ook nog de jaarlijkse zomersportdag. Dit jaar eveneens met als thema 'Olympische spelen'.
 Vlaamse Veldloopweek
Elk jaar nemen een groot aantal leerlingen in

kind volgen.

september ook deel aan de Vlaamse Veldloopweek. Sinds enkele jaren heeft de sportdienst

Kleuters en beweging

van de gemeente aan de deelname ook de

En de kleuters hoor ik je denken. Ook zij krijgen volop

prijs van sportiefste klas gekoppeld. Om

kansen om te bewegen. Van bij hun instap in de peuterklas

deze prijs te winnen is deelnemen belangrijker

staan er 2 uren kleuterturnen op het programma. Hier

dan winnen. Een leuk initiatief dat toch wel

ligt de nadruk op het ontwikkelen van eenvoudige tot meer

stimulerend werkt. Zeker als je weet dat de

uitdagende motorische vaardigheden.

prijs een dag extra sport is.

Waterpret
Met het zwemonderricht wordt ook reeds gestart van bij

De directies,

de kleuters. Eén of twee keer per schooljaar trekken de

GBS Tollembeek

GBS Vollezele

GBS Galmaarden

GBS Herhout

kleuters naar de Gavers voor een uurtje waterpret. De

Christine De Taeye

Gerry Depelseneer

Patrick Hugo

Peggy De Cooman

054 89 04 51

054 58 88 43

focus ligt hier vooral op watergewenning.

Een greep uit de extra sportactiviteiten in het

Ann Despiegeleer (a.i.)

Christelle Vandenberge (a.i.)

In de lagere school krijgen de leerlingen in het eerste en

lager

054 89 04 56

054 56 61 31

tweede leerjaar een echt 'zwem-bad'. Gedurende een half

 Sportklassen voor de 1ste en 2de graad

schooljaar gaan ze immers elke week zwemmen met als

Twee dagen sport en spel in samenwerking met de sport-

doel de kinderen zo snel mogelijk waterveilig te maken.

dienst van Ninove.
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De voorzitters van de ouderraden,
Lies Loeckx

Robbie Van Hoegaerden

Nils Berghs

Isabel Mertens
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Sint-Catharinacollege

Infoavond vormsel 2021

kleine school, fijne school!
Ons filmpje: daar staan wij voor!

Kinderen die geboren zijn in 2009, kunnen in aanmerking komen om in 2021 hun vormsel te ontvangen.
werken komen. In het 3de en 4de leerjaar speelden we de

Mocht een Harry-Potterkrant echt

omgekeerde stoelendans. Geen afvallers, maar wel minder

bestaan, dan zouden wij hier graag ons

stoelen. Door elkaar te helpen, kwamen we aan nog maar

filmpje zetten. Het toont wie wij zijn en

vijf stoelen voor heel onze klas.

Voor de inwoners uit onze gemeente is er hierover een informatieavond voorzien.
Waar: Het Bavocentrum, Steenweg Asse 231, 1540 Herfelingen
Inschrijven: Inschrijven kan enkel op die dag.

wat wij doen met en voor onze kinderen. Mocht je het gemist hebben, dan

VRAGEN OF MEER INFO:

kan dat nog altijd via deze QRcode.

im
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Wanneer: woensdag 17 juni om 19.30 uur
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vormselherne@gmail.com

Opgelet! Denderende Bende nog steeds actief...
Begin februari ontvingen de leer-

BIB-nieuws

lingen van het 5de en 6de leerjaar
een ijsblok. Dit kadert in het kli-

BIBLIOTHEEK

maatproject van de Denderende

Openingsuren

Bende. Zo moesten ze het ijsblok

di: 10.00-12.00 uur

wo: 14.00-18.00 uur

vr: 18.00-20.00 uur

za: 9.30-12.30 uur

NOTEER ALVAST IN JULLIE AGENDA:

de hele week zo goed mogelijk
bewaren (zonder diepvriezer). De

Carnaval

 Dinsdag 26 mei, 14.00 uur: leesgroep

leerlingen bespraken in de klas tal

Ook dit jaar hadden we een spetterende stoet en trokken

bibliotheek Galmaarden: we bespreken het boek

van mogelijkheden om het blok

we door de straten van Galmaarden. Onze kleinsten, de

te kunnen bewaren. Uiteindelijk

kleuters, maakten zelf hun outfits. Maar ook de leerlingen

gingen ze te rade in het verleden,

van het lager trokken hun coolste kleren uit de kast. Het

want onze voorouders gebruik-

was een leuke, gezellige en gekke namiddag.

Lam van Hannelore Bedert. Iedereen is welkom om een

Sluitingsdagen

kijkje te nemen of om het boek meteen mee te

vrijdag 10 en zaterdag 11 april

bespreken. MEER INFO: bibliotheek@galmaarden.be

vrijdag 1 en zaterdag 2 mei

 woensdag 2 september, 14.00 - 17.00 uur: Ezelsoor

vrijdag 22 en zaterdag 23 mei

ten een ijskelder. Dus groeven ze een put in de schooltuin,
daarin plaatsten ze het ijsblok in een isomodoos. Alles
werd toegedekt met een laag aarde. En dan afwachten…

Storm Ciara op bezoek bij Meteo Tollembeek

L.O.V.E
De 2de en 3de kleuterklas werkten rond het thema ‘de

De storm Ciara zorgde voor meer dan 2.000 bezoekers op de website van Meteo Tollembeek (www.meteotollembeek.be).

ruimte’. Ze vonden het zo geweldig dat ze drie weken lang

Meteo Tollembeek laat ons weten dat het Klimatologisch Overzicht ons leert dat de maand februari zeer wisselvallig

knutselden, spelletjes speelden, tekeningen maakten en

verliep. Zo was er op 9 februari de doortocht van de storm Ciara die

zelfs hun eigen ruimtepak in elkaar staken. Deze kleine

zorgde voor een windpiek van bijna 82 km/u rond 17.30 uur.

astronauten beleefden grootse avonturen.

Doordat de straalstroom dagen lang boven ons land bleef hangen,
kregen we meer neerslag dan normaal; namelijk 112 liter per m².
Verder was het bijzonder zacht die dag met een maximum temperatuur

Er stonden dit trimester weer heel wat activiteiten gepland. De ‘week tegen pesten’ kwam uitgebreid aan bod

Noteer alvast in jullie agenda:
 zaterdag 2 mei: 1ste communie

UITGESTELD

van + 16,9° en een minimum van - 1,4°. Beide temperaturen werden
opgemeten in de weerhut.

in de media. Omdat wij het positieve willen benadrukken,

 zaterdag 9 mei: vormsel

startten wij op 14/02 onze vriendjesweek en kwamen we

 zaterdag 27 juni: schoolfeest

Het weerstation geeft een meerwaarde aan onze gemeente,

met z’n allen massaal in het rood. Die week werd er extra

MEER INFO: Directie Anja Van Eesbeek · 0476 27 93 28

doordat ze deel uitmaakt van verschillende netwerken: Meteo België,

aandacht besteed aan samen spelen, werken en beleven!

scholengroepb@sintcatharinacollege.be

Benelux Weer Netwerk, Het Weer Actueel en Meteo Consult.

Want wanneer er plezier is, kunnen we ook tot leren en

http://galmaarden.sintcatharinacollege.be/wordpress/
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Schatten van vlieg

Jeugdregio Pajottenland heeft weer 4 megaleuke activiteiten samengesteld voor deze zomer. Er is voor ieder wat wils!

Zoom zoom zoom…

De eerste woensdag na de paasvakantie is een beetje

Ook dit jaar vliegt de Vlieg weer rond

een feestdag en verlengd vakantiegevoel, want dan vindt

in onze gemeente. Hoor jij waar je de

opnieuw de buitenspeeldag plaats.

schat moet zoeken?

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

LE
ERD

Zomer van de jeugd

vergeet die WII en doe lekker met ons mee! Haal die
augustus. Voer de opdrachten onderweg uit en zij leiden

ravotten... De kinderen kunnen, onder begeleiding van

jou naar de schatkist van Vlieg.

de ouders of grootouders, op 22 april met ons mee-

Schatkist gevonden? Doe ze open en haal er al een deel

spelen in het GC Baljuwhuis, waar er tal van activiteiten

van jouw leuke prijs uit.

zijn voor kinderen van 6 t.e.m. 12 jaar.

We werken samen met de omliggende gemeenten
Herne, Gooik, Bever, Lennik en Pepingen. Ook daar kan je

PRIJS: Gratis

per fiets. Je vindt hiervoor de routes in het boekje zodat

VOOR WIE: 6 t.e.m. 12 jarigen (2014 t.e.m. 2008)

je van de ene naar de andere zoektocht kan gaan.

· onder begeleiding van ouders of grootouders

G

 je drukt jouw opdrachtenboekje af via onze website of

WAAR: GC Baljuwhuis • nieuwe locatie

WANNEER: woensdag 22 april van 13.30 tot 17.00 uur

een zoektocht naar de schatkist ondernemen, te voet of

De zoektocht gaat als volgt:

U

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

EANN

Onze zomerse zoektocht gaat door van 1 juli tot 31

MEER INFO jeugd@galmaarden.be of 054 89 04 35

je komt er eentje ophalen bij de jeugddienst. Hierin zit
ook een stempelblad.
 als je de opdrachten voltooid hebt, kan je een stempel
plaatsen op een vlieg.

Superkindjesdag

 heb je 3 stempels verzameld? Kom dan langs bij de
jeugddienst voor een extra prijs.

De grote vakantie kan weer eindigen met onze
spetterende superkindjesdag. Allerlei coole dingen doen

MEER INFO jeugd@galmaarden.be of 054 89 04 35

om te vertellen op de eerste schooldag?
Schrijf je dan snel in voor onze superkindjesdag!

INSCHRIJVEN: Inschrijven is verplicht via het online reservatiesysteem: www.galmaarden.be > digitaal loket > reservaties en tickets >
activiteit uit het jeugdaanbod. Opgelet! De plaatsen zijn beperkt.
MEER INFO: jeugd@galmaarden.be of 054 89 04 35

Speelplein Kornelius Krokodil

AED toestellen te huur
De gemeente beschikt over twee mobiele AED-toestellen.
Deze toestellen kunnen gratis uitgeleend worden door

Ook in de zomervakantie staan onze monitoren paraat om jullie kinderen een leuke vakantie te bezorgen.

een vereniging, mits het betalen van een waarborg.

Tijdens de zomervakantie is er speelplein van 1 juli tot en met 28 augustus (uitgezonderd 21 juli).
Inschrijven kan tot 14 juni.

De ontlener dient wel een opleidingsattest te kunnen
voorleggen.

PRIJS: eerste kind: 7 euro, tweede kind: 3,75 euro, vanaf het derde kind: gratis · indien ze op éénzelfde dag aanwezig zijn.
INSCHRIJVEN: Voor elke vakantie dien je je op voorhand in te schrijven via het online reservatiesysteem:
www.galmaarden.be > digitaal loket > reservaties en tickets > activiteit uit het jeugdaanbod.
MEER INFO:
marleen.segers@galmaarden.be • 054 89 04 35
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Waar: GC Baljuwhuis
Wanneer: vrijdag 28 augustus
Prijs: gratis
Voor wie: kinderen vanaf 3 jaar (geboren in 2017 tot en met
2008, kinderen moeten al 3 jaar zijn op datum activiteit)
Inschrijven: Inschrijven is verplicht en kan vanaf 1 juli via
het online reservatiesysteem: www.galmaarden.be > digitaal
loket > reservaties en tickets > activiteit uit het jeugdaanbod.
MEER INFO: jeugd@galmaarden.be of 054 89 04 35

MEER INFO:
dienst vrije tijd
054 89 04 35
www.galmaarden.be/vrije-tijd/uitleendienst
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Regionale sporteldag

Sportviering
Op vrijdag 6 maart werden in het GC

Jeugdploeg A TTC

tafeltennis

Baljuwhuis de kampioenen van 2019 in
de bloemetjes gezet. Zo mochten volgende

Arne Marit

wielrennen

Kampioen provinciale competitie Oost-Vlaan-

Samen met de andere sportdiensten van de regio zet ook

deren

Galmaarden zijn schouders onder deze 23ste regionale

Beloften kampioen van Brabant op de Bosberg

succesvolle sporters het podium beklimmen

• Winnaar van de profwedstrijd GP Criquielion

om hun waardebon, met een deugddoend

te Deux-Acren • Winnaar van de eerste rit en
meteen ook leider in de vuelta Navarr in Spanje

applaus, in ontvangst te nemen.

beurt aan de
sportraad om de
sportprijzen 2019

naar van het internationaal beloftenweekend in

PRIJS: 8 euro • 5 uur sport, lunch, ongevallenverzekering en

Nederland • Belgisch kampioen ploegentijdrit

busvervoer (heen en terug) inbegrepen

met de lottoploeg

MEER INFO/INSCHRIJVEN: sport@galmaarden.be • 054 89 04 35

Belgisch kampioen duatlon

Het 8-tal van Ponyver-

dressuur

Goud op Provinciale wedstrijd en zilver op Nati-

eniging De Capriole
U12 FC Galmaarden

onale wedstrijd in de discipline groepsdressuur
voetbal

Winnaar jeugdcup Het Nieuwsblad Vlaams
Brabant in 2019 in hun categorie (regionaal)

Laureaat van de sport:

Chiel De Cremer

begeleiding van gediplomeerde monitoren.
WANNEER: dinsdag 28 april

duatlon

Anky Vanderpoorten

Jeugdlaureaat van de sport:

U

kennis maken met een uitgebreid aantal sporten, onder

en eindwinnaar puntenklassement • Eindwin-

Xanthe Mathys

uit te reiken.

Arne Marit

E
L

sportdag voor 50-plussers. De deelnemers kunnen er

• Ritwinnaar in de ronde van Oost-Vlaanderen

SPORTPRIJZEN 2019
Daarna was het de

RD
E
2020

•

WAAR: Affligem

ANN
E

G

Instappen kan op elk moment!

combinatie’ • Kampioen HGVBB • Kampioen van

Waar: GC Baljuwhuis

Provinciaal kampioen 4 x 800m

Cindy Van Den Bossche

atletiek

Provinciaal kampioen halve marathon

Pupillen Op & Over

kaatsen

Kampioen Beker van Vlaanderen

kaatsen

Kampioen

Bevordering spelers

Sportiefste klas:

Op & Over

22 juni (uitgezonderd feestdagen en schoolvakanties).

sport
atletiek

Yves Felix

Wanneer: elke maandag van 9.15 tot 10.15 uur tot en met

Kampioen verkleedjumpingproef ‘Mooiste

Chiel De Cremer

Galmaarden

T
O HT
T
T IC
R
AS
E
L B
E
G ER
AF
NAD

paarden-

Vlaams Brabant 50cm

Laureaat Sportverdienste:

Lessenreeks ‘turnen
voor 50-plussers’

Tennisclub Markdal
Opening zomerseizoen - zondag 5 april
Bij hen kan iedereen terecht. Jong en minder jong.

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 3 tennisterreinen (2 velden gemalen baksteen, 1 veld
Stationsstraat 47.

Kijk! Ik fiets!

Ze hanteren democratische tarieven (lidgeld,

Leer je kind fietsen op 2 wielen met behulp van enkele

MONITOREN GEZOCHT

verzekering,…). Jong talent willen ze ten volle stimuleren

nuttige tips van ervaren monitoren en door de actieve

Ben je minstens 16 jaar én ben je

en daarom bieden ze de jeugd alle kansen met o.a.

begeleiding van de ouders.

student lichamelijke opvoeding

initiatielessen of vervolglessen. Ook volwassenen

Net als vorige jaren organiseert de sportdienst twee sportweken tijdens

of heb je een sportpedagogisch

kunnen bij hen tennislessen volgen. De lessen starten

WANNEER: zaterdag 13 juni van 10.00 tot 11.30 uur •

de zomervakantie. Dit zijn ‘omnisport’-kampen, de kinderen maken

diploma/getuigschrift (of kan

na de paasvakantie en eindigen eind juni. Het aantal

gelieve 15 min. op voorhand aanwezig te zijn.

kennis met een breed scala aan sporten. Deze gaan telkens door van

je ervaring als begeleider in de

plaatsen is beperkt, dus zorg dat je je tijdig inschrijft!

WAAR: sportcomplex Galmaarden • Stationsstraat 47

9.00 tot 16.00 uur. Er is opvang voorzien tussen 8.00 en 17.00 uur.

sportsector voorleggen) dan kan

asfalt) zijn gelegen op het sportcomplex te Galmaarden,

4de leerjaar A GBS Galmaarden

Zomersportstages

WANNEER:  week 1: maandag 6 tot en met vrijdag 10 juli

je je kandidaat stellen als monitor

Op zondag 5 april tussen 10.00 en 12.00 uur biedt de

voor deze sportweken.

club je in de kantine op het sportplein te Galmaarden
een gratis drankje aan. De aanwezige bestuursleden

 week 2: maandag 3 tot en met vrijdag 7 augustus
WAAR: gemeentelijk sportplein Tollembeek

INTERESSE?

geven je daar meer informatie en beantwoorden graag al

PRIJS: 40 euro voor inwoners van Galmaarden en 60 euro voor niet-inwoners

Stuur het inlichtingenblad

jouw vragen. Overtuigd? Schrijf je dan meteen in als lid.

VOOR WIE: 6 tot 12-jarigen (geboren tussen 2008 en 2014)

(te downloaden vanop onze website)

INSCHRIJVEN: is verplicht en kan enkel via het online reservatiesysteem:

vóór 15 mei terug naar

www.galmaarden.be > digitaal loket > reservaties en tickets > activiteit uit het

sport@galmaarden.be.

jeugdaanbod: voor week 1 kan dit tot 31 mei en voor week 2 kan dit tot 30 juni.

MEER INFO:

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

sport@galmaarden.be · 054 89 04 35
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Ook tennislessen kunnen dan gereserveerd worden.

VOOR WIE: kindjes die vlot kunnen fietsen met steunwielen
PRIJS: 5 euro • koekje, fruitsap, brochure ‘Kinderen op de fiets’,
fluohesje en verzekering inbegrepen
MEER INFO: Voor meer inlichtingen en/of inschrijvingen kan je
terecht op de sportdienst in het GC Baljuwhuis of
sport@galmaarden.be • 054 89 04 35.
MEE TE BRENGEN: eigen fiets (steunwieltjes vooraf verwijderen)
en fietshelm
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Wereldoorlog II: Opgepakt en weggevoerd...
voor dwangarbeid

Pauwelviering • dankwoord

Kleutertje
gevonden!

Het gemeentebestuur, de Pauwelbende 2020, de Pauwelgilde en erGoed
Galmaarden willen langs deze weg de handelaars, de horecauitbaters en de
particulieren van harte bedanken voor de inspanning die ze geleverd hebben
naar aanleiding van de Pauwelviering 2020, in het bijzonder door het versieren

Naar aanleiding van de herdenkingen van het einde van Wereldoorlog II, deze beklemmende getuigenis …

van hun uitstalraam, hun zaak of hun raam met het thema Pauwelviering en het
Theophile Couchie (toen van de Bosstraat nummer 3 te Galmaarden), één van de vele weggevoerden uit Groot-Galmaarden,

aanbrengen van de Belgische vlag en de vlag van de Vlaamse Gemeenschap. De

is oorlogsslachtoffer van WO II. Georges Boterdael, vader van één onzer medeburgers, heeft met Theophile gewerkt in het

feestelijkheden hebben hierdoor zeker een meerwaarde gekregen.

strafkamp van Reimahg-Kahla (Duitsland). Hij heeft hem op 16 mei 1945 samen met een kampmakker overgebracht naar
het ziekenhuis in Jena waar hij ten gevolge van de vele slagen en totaal uitgeput, de dag nadien overleed. Hoe het er aan

Onze handelaars, horecauitbaters en particulieren hebben op die manier

toeging in het Nazistrafkamp Kahla (en de vele andere strafkampen) lezen we in de getuigenis van G. Boterdael.

meegeholpen om dit aloude christelijk-folkloristisch feest en de gemeente
Galmaarden met veel succes onder de aandacht van hun dorpsgenoten en van

“Met drie zijn we in het vervloekte Kahla bijeen gevallen. Door gemeene kerels, de Gestapo, die men geen Belgen meer mag noemen,

de bezoekers te brengen. Dankzij Pauwel Wout Van de Velde, Kinderpauwel

zijn we aangehouden en uit onze geliefde streek weggevoerd voor dwangarbeid … in het kamp van Kahla. Vele Belgen zijn er op het

Arno Waterplas en hun apostels, de gemeente Galmaarden, de Sint-Paulusgilde,

einde van den oorlog gestorven.

erGoed Galmaarden en de inzet van de vele vrijwillige medewerkers kende de
Pauwelviering 2020 opnieuw een groot succes. Mede dankzij de goede weers-

Hoe ging het in Kahla? Wij moesten tunnels graven welke moesten dienen om ondergondsche vliegtuigfabrieken in op te richten.

omstandigheden werd dit Pauwelfeest een topper en hebben heel wat Pauwel-

’s Morgens vroeg en ’s avonds laat, altijd werken. Eten hadden we niet veel: 200 gram brood per dag en een liter raapkoolsoep. Wie

vierders de geplogenheden bijgewoond.

daar niet mee kon werken, kreeg op de koop toe slagen van de matrak op zijn bloot achterwerk. En wie ziek werd, stierf een ellendige
dood. We werkten in de tunnels. Ik moest op een dag een zware dikke steen oprapen maar ik kon niet. Ik riep op eene kameraad

Het is de Pauwelvierders niet ontgaan dat heel wat particulieren een bijzondere

maar ik kreeg al slagen van een dikke stok waardoor ik op mijn knieën ineen zakte en ik twee dagen niet meer kon werken. De dader

inspanning hebben geleverd door het aanbrengen van vlaggen of Pauwel-

was een Hitlerjeugd van 17 jaar. De zwarten van alle landen en ook uit België waren daar de kommandanten. Wie weg liep of niet

Het kleuterventje naar wie we

attributen aan de voordeur of een vensterraam. Hartelijk dank hiervoor.

wilde werken, werd door Duitschers aan de vlaamsche zwarten overgeleverd. Onze eigen landgenooten straften en tergden ons.

in het vorig nummer van ons

Afspraak voor de Pauwelviering 2021 op 31 januari. Tot volgend jaar.

infoblad op zoek waren (p. 31),
Een paar voorbeelden zal ik u vertellen. Een Belg wilde niet werken misschien uit vaderlands liefde of misschien omdat hij ziek was.

is gelukkig nog bij leven en

Winnaars GOUDEN PAUWELWORP 2020

Ziehier zijne straf. Met een zwaar ijzeren achterberd van een auto op zijn rug, moest hij een berg opkruipen van 80 meters hoog en

welzijn en heeft ons als eerste zelf

Grote Pauwel

2 zwarten gaven hem ondertusschen slagen met dikke stokken hout. Een andere wilde vluchten. De Duitschers leverden hem aan de

gecontacteerd. Waarvoor dank

Goud: Gregory De Mulder • Zilver: Johan De Schauwer • Brons: Matz De Smet

zwarten en die bandieten gaven hem 157 slagen op zijn achterste, en zijn beenen en billen werden zwart geslagen. Ik heb een

en proficiat Fernand Cammaert,

Kinderpauwel

Brusselaar zien doodslaan door de Belgische zwarten omdat hij 14 kleine patatten gestolen had van honger. Een Italiaan kreeg de

woonachtig te Vollezele.

Goud: Svooike De Smet • Zilver: Yves De Muylder • Brons: Kathy Letouche

volgende straf. Van ’s morgens vroeg moest hij dikke steenen dragen en om 4 uur in de namiddag viel hij van moeite. Dan werd hij

M.M.

Proficiat en Pluik

onder de waterpomp gelegd en het was winter, en ze lieten het koud water over hem spoelen totdat hij dood was.
Nog erger waren de folterkamers en gaskamers van Buchenwald, Dachau en Bergen-Belsen waar de Joden en politieke gevangenen
wetenschappelijk en beestachtig vermoord werden. Bij ons in Kahla zijn de meeste gestorven van honger en van ziekten zoals
dysenterie. Mijne maat van Bever is gestorven onder mijn strooibed. Hij zegde me: Georges ik zal nooit Bever niet meer zien. Ik

Winnaar Bronzen Urbanus
Niet erGoed Galmaarden of operazanger Tijl Faveyts, maar wel Rik Devillé, priester

antwoordde: Maurice heb moed, na de winter komen de Engelschen en gaan we samen naar huis. Hij antwoordde nog: ik zou

op rust en auteur van verschillende boeken, ging met de Bronzen Urbanus aan de

gaarne mijn lief zien. Dit waren de laatste woorden en hij stierf. Dan heb ik geweend als een kind.

haal. Al meer dan een kwarteeuw klaagt priester Rik Devillé uit Tollembeek het
seksueel misbruik in de kerk aan. Onlangs haalde Devillé nog het nieuws met zijn

De oorlogsmisdadigers moeten met de dood gestraft worden. De zwarten van ons land moeten ook zeer gestraft worden. En we
danken onze Amerikaansche vrienden die ons in Kahla verlost hebben. Toen we bevrijd werden door de geallieerde legers waren we
allemaal zeer zwak en doodziek, we voelden ons langzaam sterven. Ik woog nog 37 kilo.

boek 'In naam van de Vader', waarin 101 getuigenissen van seksueel en ander
geweld binnen de kerk gebundeld staan.
Priester op rust Rik Devillé was de eerste die in de jaren '90 openlijk het seksueel
misbruik in de kerk aanklaagde. Onder andere door de publicatie van een aantal

Leve de geallieerde legers en ons vrij en onafhankelijk België. Weg met de SS en Weg met de VNV."
M.M.

spraakmakende boeken bouwde hij een stevige reputatie op als criticus van de
katholieke kerk. Tien jaar geleden ging hij met pensioen maar bleef hij inbeuken op
het geweten van de kerk.
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LAST
E
G
AF ZONDAG 26 APRIL

IN GALMAARDEN
Opgelet! Wegens het coronavirus worden er een aantal evenementen
geannuleerd. Controleer eerst of de activiteiten nog zullen doorgaan.
Alle evenementen t.e.m. 19 april zijn sowieso geannuleerd.

LAST

AFGEIEDERE DINSDAG

Workshop: yoga en relaxatie

T
AS
L
E
G

AF

MEER INFO: OKRA Galmaarden

Ommegang Heilig Kruis

noerenswilly@gmail.com

om 19.00 uur

GC Baljuwhuis

MEER INFO: zie pagina 29

MEER INFO:

T

Workshop: vest breien met een

GC Baljuwhuis

MAANDAG 6 APRIL

knipoog naar Chanel

MEER INFO: 054 56 78 09

Workshop: bloemschikken

Parochiezaal Galmaarden

Danielle Van de Wiele • 0485 13 83 74

Passie voor bloemen • Plaats 4

MEER INFO: Ferm Galmaarden

gezinsbond.vollezele@gmail.com

MEER INFO: Ferm Galmaarden

ritapaindavin@skynet.be

T
GELAS

T
GELAS

AF

Workshop: Babymassage

Crea-workshop: Pasen

van 10.00 tot 12.00 uur

Pony- en paardenkamp Pasen I

(voor kinderen)

GC Baljuwhuis

Hippisch Centrum Tollembeek

van 13.30 tot 16.30 uur

MEER INFO: zie pagina 29

MEER INFO: Panta Rhei vzw

MEER INFO:

Huis van het Kind Pajottenland

pantarheivzw.be/pony-en-paardenkamp •

Balance coach Dorien · 0471 12 08 41 ·

info@pantarheivzw.be • 02 397 99 99

info@balancecoachdorien.be ·

T
GELAS

www.balancecoachdorien.be

T

LAS
AFGE

MAANDAG 6 en DINSDAG 7 APRIL

van 17.30 tot 20.30 uur

Café El Faro

van 19.00 tot 22.00 uur

GC Baljuwhuis

MEER INFO: Leaves Coaching

GC Baljuwhuis

MEER INFO: Koninklijke Vereniging

www.leaves-coaching.be/agenda

MEER INFO: zie pagina 28

Vrijwillige bloedgevers afd. Galmaarden

5, 12, 19 MEI en 2 en 9 JUNI

T

LAS
AFGE

DINSDAG 2 JUNI

29 APRIL T.E.M. 3 MEI

Basiscursus computer en internet

55-jarig jubileum Okra trefpunt

Cursus: schrijven op een landgoed

van 09.30 tot 12.30 uur

van 11.00 tot 19.00 uur

Villa Hellebosch

GC Baljuwhuis

Willem Tell

MEER INFO: Creatief Schrijven vzw

MEER INFO: zie pagina 28

MEER INFO: 0484 17 73 35

LAST
E
G
AF VRIJDAG 1 MEI

T
AS
L
E
AFG

noerenswilly@gmail.com

VRIJDAG 8 MEI
Bedevaart naar Scherpenheuvel

MAANDAG 8 JUNI

Wandeling: 31e Brillanttochten

MEER INFO: OKRA Galmaarden

Smart Café Galmaarden:

van 07.00 tot 15.00 uur

noerenswilly@gmail.com

nieuws en actualiteit

TELD
S
E
G
UITZONDAG 10 MEI

van 19.00 tot 22.00 uur

MEER INFO: Parel van het Pajottenland •
voorzitter@parelvanhetpajottenland.be

GC Baljuwhuis
MEER INFO: zie pagina 28

Garageverkoop

VRIJDAG 1 MEI

Galmaarden • Tollembeek • Vollezele

ZONDAG 21 JUNI

TolleFolk (folkbal)

MEER INFO: zie pagina 31

Wandeling in Bever

MEER INFO: Zonnelied vzw

T
AS
L
E
G

AF

WOENSDAG 13 MEI
Okra's barbecue
van 12.00 tot 18.00 uur

ZATERDAG 25 APRIL
Workshop: fotografie: van molen
naar bakoven

ZONDAG 3 MEI

Willem Tell

Vlaams Brabants kampioenschap

MEER INFO: OKRA Galmaarden

wielrennen voor beloften en elite

noerenswilly@gmail.com

zonder contract

Wandeling: Groene Bosberg

Heetveldemolen vzw

MEER INFO:

om 14.30 uur (stipt)

MEER INFO: Arch’educ – 02 454 54 01

Balance coach Dorien · 0471 12 08 41 ·

Café El Faro

info@archeduc.be · www.archeduc.be

info@balancecoachdorien.be ·

MEER INFO: Pasar Herne

www.balancecoachdorien.be

roosens.luc.velos@telenet.be

AF

apps voor onderweg

Willem Tell

van 9.00 tot 16.00 uur

T
AS
L
E
G

van 10.00 tot 12.00 uur

van 11.00 tot 17.00 uur

van 10.30 tot 16.30 uur

LAST
E
G
AF WOENSDAG 8 APRIL

Bloedinzameling

van 10.00 tot 16.00 uur

MAANDAG 13 APRIL

Speeldag: lentesprokkels

Smart Café Galmaarden:

GBS De Notelaar

DONDERDAG 23 APRIL

ZATERDAG 11 APRIL

6 T.E.M. 10 APRIL

AF

T
AS
L
E
AFG

van 13.30 tot 16.00 uur

ritapaindavin@skynet.be

AF

ZONDAG 19 APRIL

8 APRIL • 22 APRIL • 6 MEI

AS
GEL

Wandeling: stiltewandeling

https://creatiefschrijven.be/cursussen

1ste Lente Tweedehandsbeurs

olivia.seminck@gmail.com

AF

LAS
AFGE

WOENSDAG 8 APRIL

om 20.00 uur

T

Okra's kaart- en praatcafé
Parochiezaal Galmaarden

DONDERDAG 28 MEI

leavescoaching@gmail.com

15 APRIL • 19 MEI • 16 jUNI
van 13.30 tot 17.30 uur

MAANDAG 4 MEI

Café El Faro
MEER INFO: wielerclub Galmaarden
Sportief

om 14.00 uur
Parochiezaal Galmaarden
MEER INFO: Ferm Galmaarden
ritapaindavin@skynet.be

LAST
E
G
AF ZONDAG 28 JUNI

Benefiet ringmuswandeling
GC Baljuwhuis

DINSDAG 19 MEI

MEER INFO: zie pagina 29

Crea-workshop: Glasetsen
om 19.30 uur
Parochiezaal Galmaarden
MEER INFO: Ferm Galmaarden

ZATERDAG 25 APRIL
Workshop: van molen naar bakoven

ritapaindavin@skynet.be

T

ZE
L
VO

14 T.E.M. 17 APRIL

van 10.30 tot 16.30 uur

Pony- en paardenkamp Pasen II

van 11.30 tot 19.00 uur

Heetveldemolen vzw

Hippisch Centrum Tollembeek

MEER INFO: Arch’educ – 02 454 54 01

Willem Tell

logo door te mailen naar communicatie@galmaarden.be en voor die datum jouw activiteiten in te brengen in

MEER INFO: Panta Rhei vzw

info@archeduc.be · www.archeduc.be

MEER INFO: OKRA Galmaarden

de UIT-databank. Na deze datum worden deze onder voorbehoud opgenomen.

pantarheivzw.be/pony-en-paardenkamp •

noerenswilly@gmail.com

info@pantarheivzw.be • 02 397 99 99

Paasfeest
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Het volgende nummer van Samen zal begin juli 2020 verschijnen. Gelieve vóór 1 juni jouw teksten, foto’s en/of

Geen idee hoe je een activiteit input in de UIT-databank? Raadpleeg dan de handleiding op onze website:
www.galmaarden.be/gemeentelijk-informatieblad.
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UITGELICHT
Workshop: Basiscursus
computer en internet (5 sessies)

UITGELICHT
Smart Café Galmaarden

Activiteiten aan de Heetveldemolen
De molen & Bar Richard zijn te bezoeken elke zondagna-

Ringmuswandeling

middag van 31 mei tot 27 september. Verken de educatieve route tussen het Baljuwhuis en de Heetveldemolen.

Op zondag 28 juni organiseert erGoed de grote

Wil je graag leren werken met een Windows computer?

leuke en gezellige leerplek

Ringmuswandeldag. Vanaf 7.30 tot 14.00 uur

Wil je oefenen met de muis en het toetsenbord? Samen

waar beginnende smart-

verwelkomen ze in het GC Baljuwhuis alle wandelaars en

maken we mappen en stellen we een brief op. Je leert

phone- en tabletgebruikers

natuurliefhebbers.

ook surfen op het internet. Je maakt kennis met een aan-

de uitgebreide mogelijk-

De wandelafstanden zijn:

LE
ERD

Het Smart Café is een

tal praktische websites en leert werken met de Google

heden van hun toestel ontdekken en ervaringen

 Ringmuswandeling wit: 6 en 10 km

zoekmachine. Je kan op je eigen tempo op de computer

uitwisselen met elkaar. Tijdens elke sessie staat één

 Ringmuswandeling rood: 18 km

oefenen. Voorkennis is niet nodig. Deze cursus is ook

onderwerp centraal. Een ervaren lesgever geeft uitleg,

 Ringmuswandeling zwart: 35 km

7 juni & 14 juni zijn ze Eerstezondagsambassadeurs, in

toegankelijk voor mensen die Nederlands niet als moe-

staat klaar om te antwoorden op vragen en helpt je op weg

 Ringmuswandeling groen (wheels): 8 km = NIEUW

samenwerking met Pajottenland +. Van 13.00 tot 17.00

dertaal hebben. Je hoeft geen computer mee te brengen.

om meteen zelf aan de slag te gaan.

niet vooraf inschrijven. Laat het de docent gewoon weten

 Nieuws en actualiteit: 8 juni, van 19.00 tot 22.00 uur

bij het afsluiten van de les of je deelneemt. De oefensesPer sessie betaal je 5 euro.

sies gaan door op 8, 15 en 29 mei en 5 en 12 juni.

Neem je eigen smartphone en/of tablet en toebehoren
mee. Voor deze workshop heb je de gegevens van je
Apple ID of je Google-account nodig.

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 5 sessies

BEGELEIDING: Peije Van Klooster

MEER INFO:

AANTAL DEELNEMERS: minstens 7, maximum 12 deelnemers.

Sylvie Leblicq · dienst vrije tijd · 054 89 04 35

ERD

 Apps voor onderweg: 4 mei, van 19.00 tot 22.00 uur

lingen met elkaar verbinden. Deelnameprijs is 3 euro
(verzekering inbegrepen). Met een drankje en een hapje

Op woensdag 8 april nodigt het Broederschap van het

kan iedereen nagenieten van een prachtige wandeldag.

Heilig Kruis Galmaarden iedereen van harte uit om deel

 De toneelvereniging Wilskracht en Vreugd zal zorgen

te nemen aan de Ommegang. De Ommegang, jaarlijks

voor een lekkere barbecue.

op woensdag in de Goede Week, brengt allen samen om

 VZW De Mark zal er staan met verfrissende appel-

met het Reliek van het Heilig Kruis, dat in Galmaarden

sappen. Ook hun zelfgemaakte nestkastjes en insekten-

bewaard wordt, op tocht te gaan. Tijdens deze tocht hou-

hotels kunnen aangekocht worden.

den ze even halt voor een kort bezinningsmoment in de

Deze dag wordt mede georganiseerd door Regionaal

Sint-Pauluskapel om daarna verder te stappen naar het

Landschap, Wilskracht en Vreugd en VZW De Mark.

parochielokaal, waar men na de Ommegang de gelegen-

LE

klaar om antwoorden te geven op je vragen. Je moet je

Ommegang Heilig Kruis Galmaarden

Door middel van wandellussen kan men deze wande-

U

In het voorjaar komen volgende onderwerpen aan bod:

Voor elke wandeling zijn er wandelkaarten verkrijgbaar.

ANN

je onder begeleiding nog rustig oefenen en staan we

van de Korte Keten'.

U

Dan ben je ook welkom op onze oefensessies. Hier kan

ANN

GC Baljuwhuis in Galmaarden.

Neem je deel aan de basiscursus computer en internet?

uur houden ze een opendeurzondag binnen de ‘Week

voor rolstoel- en kinderwagengebruikers

GE

Het Smart Café vindt één keer per maand plaats in het

Inhuldiging van de Ringmuswandeling groen (wheels)

heid krijgt om elkaars ervaringen te delen.

MEER INFO: Sylvie Leblicq · dienst vrije tijd · 054 89 04 35 ·

cultuur@galmaarden.be

HET ZAL EEN SPETTERENDE ZOMERHAPPENING WORDEN.

cultuur@galmaarden.be

INSCHRIJVEN:

Alle inkomsten gaan integraal naar 'de Appeltuin UZ Brussel'.

INSCHRIJVEN: www.archeduc.be

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

WAAR: parochielokaal • Bergstraat 38 te Galmaarden

GE

WANNEER: woensdag 8 april om 19.00 uur

info@archeduc.be · 02 454 54 01

MEER INFO: ommegang.galmaarden@gmail.com

Toneelvoorstelling 'De vriendinnen'

RD
E
E

UL

Activiteiten Huis Van Het kind Pajottenland

Zin in een gezellige toneelavond? TKG speelt 'De vriendinnen' van de auteur Pierre Chesnot. Een zoetsappige komedie

Babymassage • donderdag 23 april • van 10.00 tot 12.00 uur • GC Baljuwhuis

helemaal in de lijn van hun groep. Wie reeds bij hen te gast was, weet intussen dat ze café-theater brengen en de

Verwen je baby met een heerlijke massage en geniet samen van deze andere vorm van contact. Praat bij met andere

voorstellingen snel uitverkocht zijn.

ouders en ga met allerlei tips weer naar huis.

WAAR: GC Baljuwhuis

ANN
E
G

De ontdekkingsbrunch • zaterdag 9 mei • van 9.00 tot 12.30 uur • Dominicanessenklooster te Herne

WANNEER: vrijdag 3 en 10 april om 20.30 uur • zaterdag 4 en 11 april om 20.00 uur en maandag 6 april om 20.00 uur.

Iedereen is van harte welkom om samen met de (klein)kinderen deel te nemen aan deze dag vol dingen om samen te

RESERVEREN: kan telefonisch via 0475 90 05 43 en is verplicht. Plaatsen zijn op naam voorbehouden.

proeven, te genieten en te beleven!

ACTEURS: Johan smeulders, Greet Desper, Sven Defrere, Anke Decock, Rudy Faveyts, Saskia De brucker, Astrid Smeulders en Kim Gettemans.
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ALLE ACTIVITEITEN: www.huisvanhetkindpajottenland.be/activiteiten
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UITGELICHT
Erfgoeddag Heetveldemolen •
26 april • 11.00 - 17.00 uur

UITGELICHT

Radioamateurs • 6 & 7 juni
Draadloze communicatie, we kunnen haast niet meer zonder.
GSM, smartphone, afstandsbedieningen, satellieten, Wifi, GPS,

Zomaar een zomeravond • 20 juli

gratis concert in GC Baljuwhuis

radio, televisie tot de zelfrijdende wagens; altijd komen er
radiogolven bij kijken. Telecommunicatie is ook techniek die door

Op de zolder van een oud hof in Galmaarden

allerlei gebeurtenissen en in bepaalde omstandigheden kan uit-

Na de speciale editie naar aanleiding van de Tour de

lagen oude boeken. De eerste vraag: wie waren

vallen. Dan staan de radioamateurs klaar met hun apparatuur die

France vorig jaar, keert Zomaar een Zomeravond terug

de lezers van die boeken? Tussen de boeken von-

overal en altijd functioneert, zowel voor audio als voor video.

naar de vertrouwde Baljuwtuin. Een Facebook-poll heeft

den we schriften van 120 jaar geleden. Kaligrafie!

Ze zijn daarvoor overal ter wereld erkend. Radioamateurs volgen

aangegeven dat dit jullie favoriete locatie is voor onze

Prachtig geschreven,... Op de erfgoeddag zorgen

een opleiding en leggen examen af bij het BIPT. Het BIPT regelt in

zomeroptredens.

we voor een schoolbank en pennen om aan de

België het gebruik en de verdeling van alle radiofrequenties.

slag te gaan.

Radioamateurs beschikken net zoals de gsm-operatoren en

Ook dit jaar staan er twee optredens op de affiche van

andere gebruikers van telecommunicatie, over een ruim aanbod

Zomaar een zomeravond:

aan toegewezen frequenties.

 Voor de kinderen en jongeren starten we met

Tussen de oude boeken vonden we reisverhalen: reizen naar de bronnen van de Nijl, reizen

RD
E
E

The Crazy Disco Show, een unieke familieshow met een

naar de Hottentotten en Kafferland, verhalen

Om apparatuur, inzet, opstelling en verbindingen te testen; organiseert

over de ontdekkingsreizen. Niet nu maar 300 jaar

UBA vzw jaarlijks meerdere Velddagen. Van zaterdag 6 juni om 15.00 uur

centraal staan.

geleden. Boeken waar je braver van wordt:

tot en met zondag 7 juni om 15.00 uur, gaat dergelijke Velddag door

 Na dit jeugdig geweld staat de Vlaanderen Boven

boven de Bosberg in Galmaarden. Voor belangstellenden en voor de

Band als hoofdact op het programma. Frontman Gene

een cathechismus van 1650, boeken over gewijde
geschiedenis. Boeken om slimmer van te
worden: een woordenboek uit 1620, “François –
Flamen, Den Schat der Duytsche Spraecke, woordenboeken Grieks en Latijn uit de jaren 1700.
Een serie boeken uit 1781 geschreven door een
Waalse Jezuït Feller: Biographie Universelle des
hommes qui se sont fait un nom par leur génie,
leurs talents, leurs vertus, leurs erreurs ou leurs
crimes. Een science-fiction boek van een tijd-

EE
RD

genoot van Jules Verne, het verhaal van Reinaert

UL

ANN
E
G

jeugd houden zij graag vrij op zaterdag 6 juni tussen 16.00 en 18.00 uur.

Meer weten over deze interessante hobby, 5G, het nieuwe Wifi 6 –
802.11ax, satellietcommunicatie, digitalisering en nog veel meer?
Organisatie UBA-afdeling GBN-Geraardsbergen en de UBA-radioamateurs
van Galmaarden.

Radioamateurs zijn gespecialiseerde hobbyisten en hebben geen commerciële
bindingen.

DJ, een zangeres en danseressen waar dansen en zingen

Thomas – dit seizoen te gast in het muziekprogramma
‘Liefde voor muziek’ – brengt nog twee andere artiesten
mee. Samen met Barbara Dex en Maureen vormt hij een
zeer leuke combinatie en zorgen zij voor fantastische
ambiance!
Kom jij mee zingen en dansen?

UBA vzw- Koninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs
Marc De Wetter		

Freddy De Schuiteneer

UBA-afdeling Geraardsbergen

PR en Press – UBA vzw

Het wordt ongetwijfeld het feestje van het jaar!
WAAR: GC Baljuwhuis

De Vos door Stijn Streuvels met illustraties van

WANNEER: maandag 20 juli

Gustaaf Van de Woestijne en veel, veel andere

MEER INFO: een meer gedetailleerd programma vind je in de

boeiende werken.

volgende editie van ons infoblad 'Samen'.

Niet alleen de boeken zijn de moeite waard, ook

UL

de levensgeschiedenissen van de schrijvers zijn
verbazingwekkend. De meeste oude boeken
hebben we via de website 'Gallica' kunnen

Garageverkoop • 10 mei

ANN

terugvinden in PDF-formaat.

Op zondag 10 mei staat de elfde garageverkoop op het programma. Tussen 10.00 en 16.00 uur

Kom dat zien en kom luisteren naar sterke verhalen
op de Erfgoeddag in de Heetveldemolen op zondag 26
april van 11.00 tot 17.00 uur.

GE

Zondag 26 april is het ook Vlaamse molendag.
In de molen vind je ook hedendaagse molenboeken.
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D
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S
UITGE

© NASA/ESA/ROSCOSMOS

© NASA/ESA/ROSCOSMOS

worden heel wat garages tijdelijk omgetoverd tot heuse snuffelruimtes waar van alles te koop
wordt aangeboden. Op onze website vind je vanaf eind april een foldertje met het overzicht van

Ook astronauten en kosmonauten zijn enthousiaste radioamateurs.

alle deelnemers aan de garageverkoop: www.galmaarden.be/garageverkoop-2020. Deze zal ook

Astronaut Frank De Winne aan de micro en astronauten Kjell Lindgren

bus aan bus bedeeld worden.

en Kimiya Yui met walkietalkie aan de slag in het ISS. Op 400 km hoogte
aan een snelheid van 28.000 km per uur brengen ze geregeld radiocontact tot stand met geïnteresseerde jongeren over de hele wereld.

Veel succes en/of veel snuffelplezier op zondag 10 mei 2020!
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Info

Fotowedstrijd
Ergens in Galmaarden is deze foto genomen. Aan jou om
uit te zoeken waar precies. 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.
De winnaar wordt schriftelijk verwittigd en wordt
kenbaar gemaakt in de volgende editie.

NAAM: ..............................................................................
ADRES: ..............................................................................
............................................................................................
: .......................................................................................
@: .......................................................................................
OPLOSSING: ....................................................................
............................................................................................
Hoeveel deelnemers zijn er aan deze wedstrijd op de
afsluitdatum? ANTWOORD: ..........................................
Stuur de oplossing vóór 16 mei 2020 naar:
Dienst Communicatie, Marktplein 17, Galmaarden.



Voorwaarden:
 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:
Anselme Paternoster uit Galmaarden.
Oplossing: Paleken

Algemene meldingskaart



Het gemeentebestuur is niet altijd op de hoogte van bepaalde defecten of gebreken op of langs de openbare wegen.
Daarom vragen wij je gebruik te maken van dit formulier om ons in te lichten.
Meldingen kunnen ook steeds via onze website, via 054 89 04 00 of via info@galmaarden.be doorgegeven worden.

Ik heb de volgende melding:

Jouw gegevens:

 openbare verlichting defect

Naam: ...........................................................................

 Melden van defecte straatverlichting kan rechtstreeks via

Adres: ...........................................................................

Fluvius op hun website of op het gratis nummer 0800 63 535.
 wateroverlast
 muskusratten
 straatnaambord beschadigd of verdwenen
 verkeerssignalisatie beschadigd of verdwenen
 sluikstorten

........................................................................................
: ...................................................................................
@: ...................................................................................
Plaats waar het probleem zich voordoet:

 distels

Straat: .........................................................................

 andere: .....................................................................

ter hoogte van huisnummer: ....................................

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

Meldingskaart terug te sturen naar

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

Lokaal Bestuur Galmaarden, Marktplein 17
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