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Aangezien we niet kunnen voorspellen hoe het

Co lofon

coronavirus verder evolueert, maar we jullie

"

Voorwoord

Beste inwoner,
Traditiegetrouw gaat mijn voorwoord in dit infoblad naar een terugblik op de voorbije vakantieperi-

toch een nieuw infoblad willen bezorgen, kan

Samen is een officieel infoblad dat

ode. Dit jaar was heel bijzonder en kende de verlofperiode tal van zonnige en zelfs heel warme dagen.

het zijn dat tegen de tijd dat ons infoblad in

driemaandelijks wordt aangeboden aan de

Doch de donkere corona-wolk bleef en blijft boven ons hangen en verstoort de talrijke traditionele

jouw brievenbus belandt, dit verouderde infor-

Galmaardse bevolking.

evenementen, sportwedstrijden, het verenigingsleven en de sociale omgang... Ik dank jullie voor jullie

matie bevat. Daarom vragen we jullie om zeker

Volgende editie: januari 2021

begrip voor de soms onprettige maatregelen die wij als burgemeester en bestuur dienden te nemen
voor de algemene gezondheid van onze burgers.

onze website en onze Facebookpagina in de
gaten te houden.
Hoe het coronavirus zich ontwikkelt en welke

Redactie, eindredactie en foto's
Dienst communicatie · Lesley Vermeir

Met enkele tussentijdse infoblaadjes trachtten wij jullie steeds wat nuttige info en

Druk: Drukkerij Deneef · Tollembeek

nummers te bezorgen omtrent de corona-problematiek. Wij mochten hierover dan
ook vele positieve reacties ontvangen.

maatregelen er getroffen worden om deze tegen te gaan, vind je terug op de referentiesite:

De inzet van vele mensen, vooral uit de zorgsector, verdient de meeste waardering.

www.info-coronavirus.be/nl.

Ik dank eveneens in het bijzonder al het gemeente- en ocmw-personeel , die onder
leiding van onze directeurs, de burgers ten dienste zijn, zowel op administratief
vlak als de buiten- en de thuisdiensten.

UITGELICHT
6 | Gewogen diftar vanaf 2021
Vanaf 2021 zamelt ILvA restfractie in via grijze containers
en verdwijnen de gele zakken.

10 | Een attest nodig? Ga naar ons e-loket!

ADMINIS TR ATIE VE
DIENS TEN
GEMEENTEHUIS
Marktplein 17 · 1570 Galmaarden

Om onze burgers ook vanop afstand verder te kunnen

054 89 04 00

helpen, hebben we dit voorjaar een e-loket opgestart.

info@galmaarden.be · www.galmaarden.be

Het nieuwe schooljaar kent terug een bijzondere start en vraagt veel inzet van
de leerkrachten en het personeel om onze kinderen op een veilige manier te
onderwijzen.
In deze komende donkere herfstmaanden wens ik tevens de zichtbaarheid,
de veiligheid en het respect in het verkeer te benadrukken.
Hou het veilig, gezond en hou afstand! 'Voorkomen is beter dan genezen.'

Openingsuren
13 | Seniorenraad schiet uit de startblokken
De seniorenraad telt 10 stemgerechtigde leden, aangevuld

do: 13.30-19.30 uur

met niet-stemgerechtigde leden vanuit de politieke
fracties en het lokaal bestuur. Kom hier te weten wie er
zetelt in de seniorenraad.

25 | UIT in Galmaarden
28 | Fotowedstrijd
Ken je Galmaarden door en door? Neem deel aan onze

BALJUWHUIS (dienst vrije tijd)
Kammeersweg 2 · 1570 Galmaarden
054 89 04 35

Openingsuren

volg ons op

facebook

gemeente galmaarden

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
25 euro.

- Patrick Decat, burgemeester

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

Sluitingsdagen

Ludo Van Paepegem 0478 56 78 40

maandag 2 november: Allerzielen

Schepen

ludo.vanpaepegem@galmaarden.be

woensdag 11 november: Wapenstilstand

Kurt Penninck

0476 94 32 39

donderdag 24 december: kerstavond

Schepen

kurt.penninck@galmaarden.be

donderdag 31 december: oudejaarsavond

Kristof Andries

0477 80 76 01

vrijdag 1 januari 2021: Nieuwjaar

Algemeen Directeur

kristof.andries@galmaarden.be

Zitdag
van de
burgemeester

Donderdag
van 14.00 tot 19.00 uur

vrijdag 25 december: Kerstmis
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Schrijf je in voor
onze nieuwsbrief

Speelgoed gezocht
Heb je nog degelijk speelgoed dat niet meer wordt

Enquête mobipunten
Pajottenland

gebruikt en wens je dit een tweede leven te geven,

Rattenbestrijding
Ratten veroorzaken materiële schade en natuurschade en
kunnen ziektes verspreiden. Reden genoeg dus om ratten

Iedereen die op de hoogte wil blijven van het

breng het dan zeker binnen in het gemeentehuis

Een mobipunt is een herkenbare plek met een divers

op een ecologisch verantwoorde en professionele manier

belangrijkste nieuws over onze gemeente, kan zich

bij de dienst kinderopvang.

aanbod aan vervoersmogelijkheden zoals deelwagens,

te bestrijden. Iedereen die een terrein of gebouw bezit,

deelfietsen en openbaar vervoer. Die verschillende ver-

huurt of gebruikt, moet maatregelen nemen om ratten

via onze website: www.galmaarden.be/nieuwsbrief
inschrijven voor de maandelijkse digitale

Ook fietsjes voor kleuters tot 6-jarige leeftijd zijn

voersmogelijkheden zijn op elkaar afgestemd en worden

te vermijden en bestrijden. Dit houdt in dat verschillende

nieuwsbrief.

steeds welkom. Kan je niet tot hier geraken, dan

bij voorkeur aangevuld met extra diensten.

instanties of personen een rol spelen in de bestrijding van

mag je steeds contact opnemen met onze coördiMet de lancering van dit informatiekanaal willen

nator op het nummer 0472 09 68 51.

ongedierte zoals ratten.
Begin 2020 hebben we samen met de gemeenten Gooik,

we nog meer inzetten op open communicatie. Met

Herne, Lennik, Pepingen en Roosdaal een traject opge-

deze digitale nieuwsbrief word je namelijk in één

start om 6 gemeentelijke mobipunten in te richten.

oogopslag geïnformeerd over alle gebeurtenissen

De komende twee jaar gaan we op zoek naar de juiste

en activiteiten in onze gemeente. Schrijf je in en

vorm en locatie van die punten. Dat gebeurt samen met

blijf zo onder andere op de hoogte van het laatste

verschillende partners en met veel betrokkenheid van de

gemeentelijke nieuws, aankomende evenemen-

Onze kinderen van de kinderopvang zullen je

ten, geplande omleidingen bij openbare werken,

dankbaar zijn.

vacatures en OCMW-initiatieven.

lokale bevolking.
Wij zijn co-promotor van dit bottom-up project. Dit voorhet programma. Omwille van de coronacrisis zijn deze
niet kunnen doorgaan, maar via een online enquête
kunnen alle inwoners van het Pajottenland toch nog hun
verwachtingen doorgeven.

https://mobipunt.vlaanderen/

komt, kunnen we een andere invulling geven. Meer ruimte om te ontspannen en te ontmoeten, te spelen en te genieten

aantal parkeerplaatsen in Vollezele en het Pajottenland getransformeerd.
Ben je benieuwd naar hoe we de ruimte van acht aaneensluitende parkeerplaatsen anders hebben ingevuld? Breng dan
een bezoekje aan ons pop-uppark tussen 18 en 27 september op het Brilliantplein te Vollezele aan het Museum van
het Belgisch Trekpaard.

over hoe je je woning en tuin minder interessant kunt
bestrijding van ratten met gif of vallen, respecteer dan
zeker altijd de veiligheidsvoorschriften. Eventueel vraag je
advies aan het gemeentebestuur of aan een professionele
verdelgingsfirma.
Vanaf 1 juli 2020 verdeelt het gemeentebestuur niet
langer het 'gratis' rattengif met zeer lage toxische dosis.
Uit ervaring blijkt namelijk dat de toxische waarde te laag
aan één bepaalde toxische stof.

Langs waterlopen of op openbaar domein?
bestrijding van ratten: de Vlaamse overheid, de provincie
en het lokaal bestuur. De Vlaamse Milieumaatschappij

Straatverlichting:
defect of storing?
Fluvius beheert ruim een miljoen openbare verlichtingspunten over heel Vlaanderen. Een kapotte straatlamp
kan je gratis melden via www.fluvius.be/straatlampen.
Hun ploegen zorgen bij een eerstvolgende passage in de
buurt voor de herstelling.
Wist je dat het grootste deel van de verlichting langs
autosnelwegen en gewestwegen onder het beheer van
het Agentschap Wegen en Verkeer valt? Je herkent ze
aan de letter ‘G’ en vier cijfers in horizontale of verticale
richting. Een defect aan deze verlichting kan je melden op
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dan genezen. Op www.zonderisgezonder.be vind je tips

Verschillende waterbeheerders hebben een opdracht tot

van meer groen en minder steen.
Tijdens de 'Week van de Mobiliteit' en de ‘Week van de duurzame gemeente’ worden er met de actie 'Verover de ruimte' een

diertebestrijding. Ook hier is het motto: beter voorkomen

is om doeltreffend te zijn en dat ratten resistent worden
De online enqûete is te vinden op

Wist je dat één deelwagen gemiddeld zo’n negen wagens vervangt? De ruimte van de parkeerplaatsen die daardoor vrij-

De eigenaar of huurder zelf is verantwoordelijk voor onge-

maken voor ratten. Als je dan toch moet overgaan tot de

jaar stonden er verschillende participatiemomenten op

Wat kan je doen met de ruimte van acht
parkeerplaatsen?

Op privéterrein en in de woning?

www.meldpuntwegen.be.

(VMM) bestrijdt drie soorten ratten langs waterlopen (in
Galmaarden: De Mark) en aanpalende wegen: de bruine
rat, de muskusrat en de beverrat. De provincie bestrijdt
de bruine en zwarte rat langs de waterlopen van tweede
categorie (middelgrote waterlopen). Het lokaal bestuur
is verantwoordelijk voor de overige kleinere waterlopen
(grachten) en het openbaar domein in het algemeen.

Meldpunt
Bezorgen ratten overlast en bevinden die zich op het
openbaar domein? Meld dit dan via het gemeentelijk
rattenmeldpunt: www.galmaarden.be/rattenbestrijding.
Meer info: milieu@galmaarden.be • 054 89 04 30
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Gewogen diftar vanaf 2021
Vanaf 2021 zamelt ILvA restfractie in via grijze containers en verdwijnen de gele zakken. Zowel restfractie als GFT worden dan
gewogen en je betaalt per kilogram afval. De 15 steden en gemeenten van ILvA hebben hun akkoord gegeven, zodat ILvA van start
kan gaan met het invoeren van deze methode, die we 'gewogen diftar' noemen. De invoering gebeurt in verschillende fasen en
start in de lente van 2021.

Tegemoetkoming voor inwoners die door
medische redenen een verhoogde afvalkost
hebben
Aan inwoners van de gemeente Galmaarden die door
medische redenen een verhoogde afvalkost hebben,
wordt een jaarlijkse tegemoetkoming verleend. Van-

Afvalberg verkleinen

Het gebruik van containers: veel voordelen

Met gewogen diftar wil ILvA de afvalberg kleiner maken,

Het gebruik van containers heeft veel voordelen. Voor

door de gezinnen zelf verantwoordelijk te maken voor

de rondhalers betekent dit een ergonomische manier

de afvalkost. Via de gele zak betaalt de verbruiker slechts

van werken, in tegenstelling tot het dragen van zakken.

een klein deel van de totale afvalfactuur. De gemeenten

Containers kunnen 100% gerecycleerd worden, terwijl gele

betalen nog een groot aandeel van de kost. Een hogere

zakken mee verbrand worden (jaarlijks maar liefst 215 ton

prijs voor de gele zakken en de GFT-stickers kreeg niet de

aan plastic). Zakken kunnen scheuren, onwel ruiken en

voorkeur, omdat dit niet aanmoedigt om minder afval te

voor ongevallen met scherpe voorwerpen zorgen.

produceren. Via gewogen diftar kan het principe
'de vervuiler betaalt' wel correct worden toegepast.

Type containers
Er zijn verschillende types containers (40, 140 en 240 liter),

De vervuiler betaalt

zodat het volume kan worden aangepast naargelang

Gewogen diftar is een logische stap na de nieuwe inzamel-

de gezinsgrootte en het type behuizing. Voor apparte-

regels voor PMD en het toelaten van etensresten in de

mentsgebouwen worden oplossingen op maat voorzien, in

GFT-container in 2019. Wie dus goed sorteert, heeft in

overleg met de beheerders van de gebouwen.

principe weinig restfractie. Wie afval vermijdt en goed

af het invoeren van de weegdiftar voor restafval tot en
met 31 december 2025 verleent het gemeentebestuur
een financiële tegemoetkoming onder de vorm van
een toelage van 35 euro per persoon op de provisierekening bij Ilva. De toelage zal door de financiële
dienst van de gemeente binnen de 2 maanden na de
goedkeuring van de aanvraag overgemaakt worden
aan de financiële dienst van Ilva. De financiële dienst
van Ilva zal deze toelage koppelen aan de provisierekening van de aanvrager.
Het reglement en het aanvraagformulier vind je op:
www.galmaarden.be/tegemoetkoming_restafval

Eerlijke methode
Bart Van den Neste, voorzitter van ILvA is erg tevreden
met het engagement van de 15 steden en gemeenten:

sorteert, zal dus een lagere afvalrekening hebben dan

"Inzamelen via containers en de verbruiker rechtstreeks

wie dat niet doet. Een eerlijke en rechtvaardige aanpak.

doen betalen voor zijn eigen afval is een eerlijke methode.

In andere gemeenten waar dit systeem wordt toegepast,

We moeten er echt voor zorgen dat er minder afval is en dat

verkleint de afvalberg drastisch na de invoer van gewogen

kunnen we alleen als ieder zijn verantwoordelijkheid neemt.

diftar. De cijfers uit Oosterzele, waar ILvA dit systeem voor

Afval vermijden is dus de boodschap! Nu de meeste plastic

de inzameling van de restfractie al toepast, bewijzen dat
deze inzamelmethode aanzet tot afval vermijden en

Vaste tarieven

beter sorteren: de hoeveelheid restfractie per inwoner

Ook de tarieven voor de afvalinzameling liggen vast. Bij

daalde er van 123 kg in 2017 naar 91,5 kg in 2019.

gewogen diftar bestaat de kost uit 2 delen: een vaste aanbiedkost, ongeacht de hoeveelheid afval die je aanbiedt

verpakkingen in de blauwe zak kunnen en etensresten in
de GFT-container mogen, kan elk gezin heel veel restfractie
vermijden. Laat ons daarom de uitdaging naar 87 kilogram
restfractie per jaar per persoon aangaan!”

en een kost per kilogram.
 Voor de restfractie is de vaste aanbiedkost 0,25 euro
voor een container van 40 en 140 liter en 0,50 euro voor
een container van 240 liter. De kost per kilogram restfractie is 0,25 euro.
 Voor GFT is de vaste aanbiedkost 0,125 euro en betaal je
0,085 euro per kilogram GFT.

Website voor al jouw
energievragen
Inwoners van Halle-Vilvoorde kunnen op één website
terecht met al hun vragen rond energie besparen en
duurzaam wonen. Via het digitaal Energiehuis van
3Wplus kan iedere burger voor zijn gemeente te weten
komen waar hij moet aankloppen voor een renovatiebegeleiding en op welke premies hij aanspraak maakt.
Het digitaal platform energiehuis.3wplus.be zorgt ervoor
dat iedere burger thuis zelf al de nodige informatie kan
opzoeken en na enkele muisklikken kan achterhalen wie
gecontacteerd kan worden voor extra uitleg. Het digitaal
Energiehuis bevat een gemakkelijke zoekmachine waarmee bezoekers door het invoeren van hun gemeente of
postcode meteen een overzicht krijgen van welke diensten voor hen van toepassing zijn. Zo is het voor iedereen snel duidelijk wie bijvoorbeeld de renovatiecoach of
energiesnoeier in zijn of haar gemeente is.

Welke premies in mijn gemeente?
Op het digitaal Energiehuis is ook aandacht voor het
draaglijk houden van investeringen in energetische
renovaties. Er zijn immers energieleningen, premies en
subsidies waar je als burger aanspraak op kan maken.
Alleen is het niet altijd even gemakkelijk om daar wegwijs
uit te geraken.

Doe de test: hoe energiezuinig is mijn woning?
Via het digitaal Energiehuis kan je ook zelf nagaan hoe
energiezuinig of energieverslindend jouw woning is. Zo
krijg je meteen al een zicht waar het beter kan. De renovatiecoach voor jouw gemeente helpt je dan verder. Het
digitaal Energiehuis, dat voorzien is van een chatbox, is te

Meer info:

raadplegen via energiehuis.3wplus.be.

Een document met veelgestelde vragen vind je op onze website:
www.galmaarden.be/nieuws/gewogen-diftar

Nieuwe website 3Wplus

Toch nog een andere vraag? Stel ze gerust via info@ilva.be of via

Vzw 3Wplus maakte van de ontwikkeling van het digitaal

053 83 88 48

Energiehuis gebruik om haar eigen website in een nieuw
kleedje te steken. Ook het logo werd vernieuwd. De
projecten van 3Wplus zijn te bekijken via www.3wplus.be.
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Bestelbon 'VRIEND VAN HET GROENE LINT' 2020

BOSBOMEN EN BOSSTRUIKEN
Soort

Prijs (€)

Aantal

Totaal

Volgende aangegeven prijzen gelden voor maat (grootte) 60/90 cm.

Vriend van het Groene Lint: Kleinfruit, fruitbomen, hagen en loofbomen binnen handbereik

VLIER (Sambucus nigra)

2,50

..........

.........

VUILBOOM (Rhamnus)

3,00

..........

.........

BEUK (Fagus sylvatica)

3,00

..........

.........

ZOETE KERS (Prunus avium)

2,50

..........

.........

Vzw De Mark werkt samen met de gemeenten Bever, Galmaarden en Herne voor een 'koele' boomplantactie. Met 'vriend

EENSTIJLIGE Meidoorn

2,00

..........

.........

ZOMEREIK (Quercus robur)

2,50

..........

.........

van het Groene Lint' biedt vzw de Mark sinds 1992 een ruim assortiment aan van streekeigen, resistente fruitvariëteiten,

(Crataegus monogyna)

ZWARTE ELS (Alnus glutinosa)

2,50

..........

.........

hagen, heggen en bomen voor een aangename omgeving. Met kleinfruit en oude, gereputeerde fruitsoorten smul je van

ESDOORN (Acer pseudoplatanus)

2,00

..........

.........

Volgende aangegeven prijzen gelden voor hoogstam.

eigen fruit als tussendoortje of confituur. Door een struik, laagstam, haag en hoogstam bepaal je zelf hoe vroeg je oogst
in jouw (moes)tuin.
Fruit, noten, kastanjes en ander voedsel zijn afhankelijk van de bestuiving door bijen en vlinders. Insecten, vlinders, vogels
en wij allemaal kunnen niet zonder bomen. Door vlinder-, vogel- en rozenbosjes aan te planten, zorg je niet alleen voor

GELDERSE ROOS (Viburmun opulus)

3,00

..........

.........

BEUK (Fagus sylvatica)

44,00

..........

..........

HAAGBEUK (Carpinus betulus)

1,60

..........

.........

EENSTIJLIGE MEIDOORN

42,00

..........

.........

HAZELAAR (Corylus avellana)

2,50

..........

.........

(Crataegus monogyna)

HONDSROOS (Rosa canina)

2,50

..........

.........

ESDOORN (Acer pseudoplatanus)

30,00

..........

.........

KARDINAALSMUTS

2,50

..........

.........

GEWONE WILG

25,00

..........

.........

HAAGBEUK (Carpinus betulus)

35,00

..........

.........

meer leven thuis, maar vooral ook voor meer schaduw en koelte tijdens de hittedagen.

(Euronymus europaeus)

Tips hoe je jouw tuin moet wapenen tegen droogte en regen vind je op www.vlaamsbrabant.be/klimaatbestendige-tuinen.

KLEINBLADIGE LINDE (Tilia cordata)

4,00

..........

.........

KLEINBLADIGE LINDE (Tilia cordata)

32,00

..........

.........

LIGUSTER bladhoudend

2,50

..........

.........

LIJSTERBES (Sorbus aucuparia)

30,00

..........

.........

HAGEN EN BOSJES

(Ligustrum ovalifolium)

NOORSE ESDOORN (Acer platanoides)

30,00

..........

.........

BIJENBOSJE: sporkehout (2), valse acacia (2), egelantier (2), rimpelroos (2), virginische roos (2), gewone vlier (2), linde (2), sneeuwbal (2), schietwilg (2), bittere wilg (2).

LIJSTERBES (Sorbus aucuparia)

2,50

..........

.........

PAARDEKASTANJE

36,00

..........

.........

BLOESEM EN BESSENHAAG: sleedoorn (15), meidoorn (20), hazelaar (10), rode kornoelje (5) en vlier (10).

RODE BEUK (Fagus syl.'Atropunicea')

4,50

..........

.........

(Aesculus hippocastanum)

DE BREDE HOUTKANT: zomereik (10 stuks), esdoorn (15), haagbeuk (10), zoete kers (5), veldesdoorn (5) en hazelaar (10).

RODE KORNOELJE (Cornus sanguinea)

2,50

..........

.........

RUWE BERK (Betula pendula)

21,00

..........

.........

DE GESCHOREN HAAG: meidoorn (35), sleedoorn (10), haagbeuk (10) en veldesdoorn (5).

SLEEDOORN (Prunus spinosa)

2,50

..........

.........

VELDESDOORN (Acer campestre)

30,00

..........

.........

NATTE GRONDEN HOUTKANT: esdoorn (15), zwarte els (30), hazelaar (10) en zomereik (5).

TAMME KASTANJE (Castanea sativa)

2,50

..........

.........

ZOETE KERS (Prunus avium)

25,00

..........

.........

ROZENBOSJE: hondsroos (4), egelantier (4), rimpelroos (4), virginische roos (4) en bottelroos (4).

VELDESDOORN (Acer campestre)

2,50

..........

.........

ZOMEREIK (Quercus robur)

35,00

..........

.........

VLINDERBOSJE: vlinderstruik (2), liguster bladhoudend (2), hondsroos (2) en egelantier (2).
VOGELBOSJE: hazelaar (2), gelderse roos (2), rode kornoelje (2), eenstijlige meidoorn (2), sleedoorn (2) en vuilboom (2).

HOOGSTAMMIGE FRUITBOMEN

Opmerking: (4) wil zeggen 4 stuks.

APPEL: BELLE FLEUR LARGE MOUCHE (OSSEKOP), BELLEFLEUR DOUBLE, BERGLANDER, JACQUES LEBEL, STERREINETTE, GRENADIER,ROULIN, RADOUX, REINETTE DEBLEN-

Opmerking: een haag voor een tuinafsluiting kan samengesteld worden met liguster, beuk, haagbeuk, rode beuk, veldesdoorn, hulst, meidoorn.

HEIM, OOGSTAPPEL, REINETTE HERNAUT, REINETTE EVAGIL, CWASTRESSE DOUBLE, GRIS BRAIBANT, NOTARISAPPEL, IJZERAPPEL, MEEKERSAPPEL, EYSDENS KLUMPKE, KEULE-

Plantpakketten

MAN, TREZEKE MEYERS, REINETTE DESCAPUCINS, REINETTE DE FLANDRE CABARET, COURT-PENDU, ALKMENE, ANANAS REINETTE, ASHMEAD’S KERNEL, BOSKOOP, GRAVEN-

KLEINFRUIT

Soort

Prijs (€)

Aantal

Totaal

BIJENBOSJE

45,00

..........

.........

Jonkheer van Tets, Rotet, Rovada, Rolan, Rondon, Rosetta

BLOESEMHAAG

100,00

..........

.........

AALBES ROZE (Ribes rubrum)

BREDE HOUTKANT

100,00

..........

.........

gloire des sablons

GESCHOREN HAAG

100,00

..........

.........

AALBES WIT (Ribes rubrum)

NATTE GRONDEN

100,00

..........

.........

witte parel, witte Hollander

ROZENBOSJE

45,00

..........

.........

AALBES ZWART (Ribes nigra)

VLINDERBOSJE

30,00

..........

.........

Wellington XXX , Ben Lomond

VOGELBOSJE

30,00

..........

.........

BOSBES BLAUW

AALBES ROOD (Ribes rubrum)

3,00

..........

.........

3,00

..........

.........

3,00

..........

.........

3,00

..........

.........

10,00

..........

.........

8,50

..........

.........

DOORNLOZE BRAAM (thornless evergreen) 6,50

..........

.........

DOORNLOZE LOGANBES (Rubus Loganbes) 6,50

..........

.........

: ....................................................................................................

DRUIF, pot (Vitis vinifera) Wit, Blauw

7,00

..........

.........

@: ...............................................................................................

FRAMBOOS Herfstvariëteiten

2,00

..........

.........

Zal zijn bestelling afhalen op zaterdag 7 november tussen

FRAMBOOS Zomervariëteiten

2,00

..........

.........

HAZELNOOT (Corylus avellana)

4,50

..........

.........

HERSFTFRAMBOOS GEEL

2,00

..........

.........

(Vaccinium corymbosum blauw)

NAAM: ...............................................................................................
ADRES: ..............................................................................................

10.00 en 11.00 uur in de gemeentelijke loods te Schoolstraat,
Tollembeek.

BOYSENBES, pot (Rubus loganobaccus)

(Rubus idaeus herfst 'geel')
JAPANSE WIJNBES (Rubus phoenicolasius)

7,00

..........

.........

Gelieve deze bestelbon zo spoedig mogelijk en zeker

JOSTABES (Ribes Josta Berry)

4,50

..........

.........

vóór 20 oktober 2020, op te sturen naar

KIWI(pot) (Actinidia chinensis)

12,00

..........

.........

V.Z.W. DE MARK • Tasseniersstraat 1, 1570 GALMAARDEN

KIWIBES (Actinidia)

12,00

..........

.........

andreprove@hotmail.com • 054 58 92 17 (18.00 - 20.00 uur) •

STEKELBES Witziekte resistente

6,00

..........

.........

STEKELBES GUL

3,50

..........

.........

TAYBES (pot) (Rubes 'Taybes')

7,00

..........

.........

ZOMERFRAMBOOS GEEL

2.00

..........

.........

Fax: 054 58 62 76 • www.vzwdemark.be
Opgelet: nabestellingen zijn niet mogelijk!

STEINER, GRAWIJNING, GRIJZE WINTERREINETTE, IJZERAPPEL (=MARIE-JOSEPH D’OTHÉE ), JAMES GRIEVE,MELROSE, OLDENBURG, REINE DES REINETTES, REINETTE DE CHÊNÉE,
REINETTE DE FRANCE, REINETTE DESCARDRE, SIGNE TILLISCH, SPEECKAERT, STREEP(L)ING, TREZEKE MEIJERS, PRESIDENT H. VAN DIEVOET.
KERS: HEDELFINGER, LINDEKERS, WITBUIKEN (Vleeskers), ZWARTE KRAKERS, ABESSE DE MOULAND, BIGARREAU ESPEREN (=witbuiken), CAPUCIENEN, BIGARREAU NAPOLEON,
BIGARREAU VAN SCHRIEK, BIGARREAU SCHNEIDERS SPÄTE KNORPELKIRSCHE.
KRIEK: GRIOTTE DE VISEE, SCHAARBEEKSE.
PEER: CONFERENCE, COMTESSE DE PARIS, JEFKES PEER, DUBBEL FLIP, POIRE DE NOTRE DAME, St. MATHIEU, SAINT REMY, BEURRE HARDY, CLAPP’S FAVORITE, DOYENNE DE
COMICE, WILLIAMS, LEGIPONT, BONNE LOUISE D’AVRANCHES, DURONDEAU, AMANDELPEREN, BEURRÉ SUPERFIN, BON CHRÉTIEN WILLIAMS(= WILLIAM’S), BRUINE KRIEKPEER, PRÉCOCE DE TRÉVOUX, SEIGNEUR ESPEREN
PRUIM: ALTESSE DOUBLE Blauw, ALTESSE SIMPLE Violet, MIRABELLE DE NANCY Geel-rood, REINE CLAUDE D’ALTHAN (Conducta) blauw, REINE CLAU-DE D’OULLINS geel,
BELLE DE THUIN geel, WIGNON rood, SAINTE-CATHERINE geel, PRUNE DES PRINCES blauw, REINE CLAUDE DOREE (verte), MONSIEUR HÂTIF, VICTORIA, BELLE DE LOUVAIN,
BLEU DE BELGIQUE, CZAR, PAMELSE DATJES, OPAL, SANCTUS HUBERTUS, RIVERS’ EARLY PROLIFIC, ANNA SPÄTH (blauw), PALOKES (blauw)
ABRIKOOS (alleen halfstam): PRUNUS ARMENIACA, PRUNUS GOLDRICH, PRUNUS HARGRAND, PRUNUS ORANGE RED
PERZIK (alleen halfstam): AMSDEN, MADAME GAUJARD, VAES OOGST, FERTILE DE SEPTEMBRE, REINE DES VERGERS

SOORT

HOOGSTAM (€)

HALFSTAM (€)

APPELBOOM

30,00

18,00		

STRUIK (€)

AANTAL

TOTAAL

..........

.........

EETBARE KASTANJE
KERSENBOOM

32,00 			

..........

.........

30,00

18,00 		

..........

.........

KRIEKENBOOM

30,00

18,00 		

..........

.........

KWEEPEER 		

45,00

25,00

..........

.........

MISPEL 		

40,00

23,00 		

..........

.........

OKKERNOOT (dikke vruchten) 		

95,00

90,00 		

..........

.........

OKKERNOOT (gewone vruchten) 		

31,00

25,00 		

..........

.........

PERENBOOM 		

31,00

18,00

..........

.........

PRUIMENBOOM 		

31,00

15,00

10,00

18,00 		

..........

.........

ABRIKOZENBOOM 			

20,00 		

..........

.........

PERZIKBOOM 			

20,00 		

..........

.........

NASHI PEER 			

23,00

..........

.........

15,00

Verwijdering grafzerken en gedenktekens
begraafplaats Vollezele

De technische dienst in beeld

De gemeenteraad besliste op 30 december 2019 om op

De grafzerken en de gedenktekens mogen door de na-

uitgevoerd.

de begraafplaats Vollezele, een perk grafzerken en de

bestaanden worden verwijderd gedurende de periode

gedenktekens te verwijderen van de graven waarvan

van 15 september 2020 tot uiterlijk 15 november

Eerst dienden het oude speeltoestel en de valmatten afgebroken te worden om nadien te starten met het grondwerk.

de grafrust is verstreken. Het gaat over de ontruiming

2021. In afwijking op artikel 38 van het gemeentelijk

Zo’n 35cm werd afgegraven. Er werd een drainage systeem aangelegd en een waterdoorlatende fundering werd aange-

van de grafzerken en de gedenktekens van de graven

reglement op de begraafplaatsen mogen particulieren

bracht waarop dan de tegels (1mx1m) geplaatst werden. Al het opgevangen oppervlakte water wordt verzameld in een

op het park I en II die op bijhorend plan zijn genum-

ook op zaterdag deze werkzaamheden uitvoeren. Deze

infiltratieput, dewelke via een overloop uiteindelijk aansluit op de openbare riolering. Het nieuwe speeltoestel werd eind

merd van A1 tot A25 (1962-1974), B1 tot B33 (1964-

afwijking geldt niet voor aannemers. Na deze termijn

augustus geïnstalleerd. Nadien heeft onze technische dienst ook nog de valmatten geplaatst. Op de speelplaats werd ook

1966), C1 tot C33 (1966-1977), G1 tot G33 (1975-1976),

zullen de nog aanwezige grafzerken en gedenktekens

voldoende onverharde oppervlakte voorzien om groene zones aan te leggen onder de vorm van ingewerkte plantvakken

H1 tot H33 (1975-1978), I1 tot I33 (1978-1980), J1 tot J33

ambtshalve door de gemeentelijke diensten worden

en opbouw bloembakken in Cortenstaal.

(1980-1983) en K1 tot K34 (1983-1986).

verwijderd.

GBS Vollezele mocht het nieuwe schooljaar starten met een nieuw speeltoestel en een aantal nieuwe groene zones op
de speelplaats. Alle werken, op het plaatsen van het speeltoestel na, werden door onze eigen technische dienst

De speeltoestellen werden gefinancierd door de ouderraad.
Deze beslissing werd genomen omdat de grafrust voor

Meer info:

deze graven geruime tijd is verstreken en met het oog

bevolking@galmaarden.be · 054 89 04 15

op een duurzame inrichting van de begraafplaats.

Een attest nodig? Ga naar ons e-loket!
Eind maart 2020: niet dringende bezoeken aan het
gemeentehuis dienden uitgesteld te worden. Om onze
burgers ook vanop afstand verder te kunnen helpen,

vreemdelingenregister
 Aanvraag uittreksel uit het strafregister (bewijs van
goed gedrag en zeden)

hebben we op korte tijd een e-loket opgestart. Heel
wat documenten, attesten of inlichtingen kan je im-

Daarnaast kan je ook Mijn Dossier raadplegen via

mers gewoon online aanvragen. En je krijgt ze thuis

https://mijndossier.rrn.fgov.be. Dit is een online toe-

geleverd in jouw mailbox of met de post. Vele docu-

passing waarmee je jouw persoonlijk dossier in het

menten zelfs binnen enkele minuten.

Rijksregister kan raadplegen.

Probeer het eens via ons e-loket:

Via Mijn Dossier kan je:

www.galmaarden.be/eloket. Lukt het niet? Bel ons op

 jouw in het Rijksregister geregistreerde gegevens

054 89 04 15 en wij kijken of we je telefonisch kunnen
begeleiden met jouw aanvraag.

nakijken
 fouten signaleren
 jouw contactgegevens meedelen

Deze attesten kan je alvast aanvragen via ons e-loket:

 controleren welke instanties jouw persoonlijke

 Melding adreswijziging

gegevens geraadpleegd hebben tijdens de voorbije

 Aanvraag uittreksels: geboorteakte, huwelijksakte,

zes maanden

echtscheidingsakte, overlijdensakte
 Aanvraag bewijs van woonst, inschrijving, leven, 					

 elektronische attesten downloaden of afdrukken,
waar je je ook bevindt.

nationaliteit
 Aanvraag samenstelling van het gezin

Meer info:

 Aanvraag uittreksel uit het bevolkings- of

bevolking@galmaarden.be · 054 89 04 15
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SOCIA AL HUIS
Marktplein 19 · 1570 Galmaarden
054 89 04 70
sociaalhuis@ocmwgalmaarden.be

Zorg dat je niets mist
door de griep

Seniorenraad schiet uit de startblokken

Wist je dat elke winter 1 op de 10 mensen griep krijgt?

De seniorenraad werd in Galmaarden voor het eerst opgericht in december 2019 en telt 10 stemgerechtigde

Bescherm je tegen de ziekte en haal vanaf half

leden, aangevuld met niet-stemgerechtigde leden vanuit de politieke fracties en het lokaal bestuur.

Na een eerste kennismakingsvergadering en wat later dan gepland door de coronacrisis, is de seniorenraad van
Galmaarden op 2 juli enthousiast van start gegaan.

oktober jouw griepprik. Vraag ernaar bij jouw huisarts.

www.galmaarden.be

De stemgerechtigde leden zijn:

Openingsuren

Risicogroepen

1. Jeannine Vervaeke (secretaris)

jeannine.vervaeke@telenet.be

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

Ben je 65-plusser, ben je zwanger of heb je gezondheids-

2. Ludovic Adriaenssens (ondervoorzitter)

ludovic.adriaenssens@telenet.be

(enkel op afspraak)

problemen zoals diabetes, een ziekte van longen, hart,

3. Johnny Cappelle

jecam.cappelle@skynet.be

Sluitingsdagen

lever of nieren? Dan is het risico op complicaties door

4. Roger De Nauw

rogerdenauw@skynet.be

griep veel hoger. Daarom laat je je best vaccineren vanaf

5. Yvette Engels

engels.yvette@hotmail.be

half oktober. Zo heb je de beste kans om geen griep te

6. Betty Schollaert

bettyschollaert@hotmail.com

krijgen in de winter.

7. Marc Deteye

marcdeteye@outlook.com

8. Marie Paule De Becker

mpdebeck@gmail.com

9. Rudi Estiévenart

estievenartrudi@hotmail.com

maandag 2 november: Allerzielen
woensdag 11 november: Wapenstilstand
donderdag 24 december: kerstavond
vrijdag 25 december: Kerstmis
donderdag 31 december: oudejaarsavond

Dit jaar ook oproep aan 50-plussers

vrijdag 1 januari 2021: Nieuwjaar

Dit jaar spoort men ook 50-65 jarigen aan om een prikje

10. Luc Dehandschutter (voorzitter)

luc.dehandschutter@gmail.com

te laten zetten. Zo verminderen we de bezetting van zie-

Thuisopvang
zieke kinderen

kenhuisbedden als het griepseizoen samenvalt met een

De niet-stemgerechtigde leden zijn:

piek van COVID-19.

11. Kurt Penninck
12. Gerda Persoons

Vaccinatie voor zorgpersoneel ook nodig
Ook voor personeel werkzaam in de gezondheidssector
is het belangrijk dat ze zich laten vaccineren. Dit om zichzelf en patiënten te beschermen en zelf beschikbaar te

van hun ziek kind kunnen een beroep doen op de

kunnen zijn als er een nieuwe golf van COVID-19 komt.

thuisopvang voor zieke kinderen. Deze opvang van
een ziek kind vindt plaats in de eigen woning van het
kind en kan gevraagd worden voor zieke kinderen
van 0 tot 14 jaar. Samen met 10 gemeenten in HalleVilvoorde, waaronder Galmaarden, biedt 3Wplus
thuisopvang voor zieke kinderen.
De dienstverlening vindt flexibel plaats van 7.00 tot

V.U. Dirk Dewolf, Agentschap Zorg en Gezondheid, Koning Albert II-laan 35 bus 33, 1030 Brussel - versie 06/2018

Ouders die niet kunnen thuisblijven voor de opvang

13. Rita Paindavin
14. Greta Lanneer
15. Chantal Casier
De seniorenraad heeft als opdracht, de samenwerking te bevorderen tussen de plaatselijke seniorenverenigingen, de belangen te behartigen van de Galmaardense senioren en advies te verstrekken of suggesties te doen
aan het lokaal bestuur. 60-plussers vertegenwoordigen momenteel al 31,2 % van de inwoners en vormen dus een

Meer info:

belangrijke groep in onze gemeente. De seniorenraad met als voorzitter Luc Dehandschutter wil vooral inzetten

www.laatjevaccineren.be of raadpleeg jouw huisarts.

op een vlotte communicatie over de dienstverlening van het Sociaal Huis en van de eigen werking. Door de noden
van de senioren over te brengen aan het lokaal bestuur kunnen er ook prioriteiten opgesteld worden. Hierbij en-

Zorg dat je
niets mist
door griep.

kel voorbeelden: de nood aan veilige voetpaden en rustbanken, computeropleidingen voor senioren,...

Laat je vaccineren
en bescherm jezelf
en je omgeving.

Er is ook aandacht voor vereenzaamde senioren en het leggen van contacten met de plaatselijke verenigingen. Op
de eerste vergadering werd ook het voorstel van het OCMW tot oprichting van een boodschappendienst en een

19.00 uur, met een maximum van 9 uur opvang per

gezelschaps-en oppasdienst besproken.

dag. Opvang voor de dag nadien kan aangevraagd
worden tot 18.30 uur. Om van deze dienst te kunnen

De seniorenraad vindt elke 2e donderdag van de maand plaats.

genieten, heb je een doktersattest nodig.

Meer info:
Luc Dehandschutter · voorzitter · 0478 30 57 98

Meer info:
www.3wplus.be/kinderopvang
0499 23 32 84 (van 7.00 tot 19.00 uur, 7/7)
ziekekinderen@3wplus.be
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Wist je dat OCMW Galmaarden
voedsel bedeelt?

Sociaal Huis

10 oktober

Werelddag van de geestelijke gezondheid

Om tegemoet te komen aan de meest behoeftigen in onze samenleving verdeelt het OCMW van Galmaarden voedsel.

Op 10 oktober wordt geestelijke gezondheid wereldwijd in de kijker gezet. In Vlaanderen gaan we echter een stapje

Op die manier kunnen we mensen helpen om zich te voorzien in één van de menselijke basisbehoeften: voeding.

verder en houden we een 10-daagse van de Geestelijke Gezondheid. Onder het motto ‘Samen veerkrachtig’ zetten wij

We doen dit op verschillende manieren.

van 1 tot 10 oktober in op dit levensbelangrijke thema.

...in 2019 90 gezinnen, waarvan 147

Het leven zit vol uitdagingen, kleine en grote. Er

Crisisvoedselpakketten zijn voedselpakketten die onmid-

volwassenen en 65 kinderen, een

komen dagelijks heel wat emoties op ons af. Ook de

dellijk aan een persoon en/of diens gezin kunnen mee-

jaarlijks voedselpakket ontvingen?

coronacrisis heeft al veel van ons gevraagd. Daarnaast

gegeven worden wanneer de nood aan levensmiddelen

… via de wekelijkse voedselbedeling

ve dan de positieve eigenschappen te zien en om ons-

middelen heeft om daaraan tegemoet te komen. Cri-

De wekelijkse voedselbedeling kan georganiseerd worden

zelf teveel druk op te leggen. Hoe komt het dat som-

sisvoedselpakketten zijn hoofdzakelijk samengesteld uit

door de samenwerking van het OCMW met lokale

migen met die uitdagingen en druk beter omgaan dan

droge voeding en conserven. Droge voeding en conserven

handelaars zoals Delhaize, Okay, bakkerij Jacobs, bak-

anderen? Dat ligt aan je veerkracht. Jouw veerkracht

kunnen op het OCMW gestockeerd worden zodat we er op

kerij Van Belle en Olympia. Door het bekomen van gratis

bepaalt in hoeverre jij je kan aanpassen aan stress en

elk moment kunnen uit putten als de noodzaak zich stelt.

voedseloverschotten vanwege deze handelaars kan het

tegenslag. Maar goed nieuws want zoals je een spier

De producten van deze pakketten worden door het OCMW

OCMW één keer per week een aantal personen en gezinnen

traint, kan je ook jouw veerkracht trainen.

zelf aangekocht met eigen middelen.

voorzien van extra levensmiddelen. Het aanbod van voed-

...in 2019 54 crisispakketten

sel verschilt van week tot week en hangt af van hetgeen de

Veerkrachtig Galmaarden

handelaars ons ter beschikking kunnen stellen.

Vorig jaar hebben we tal van spreuken in ons straat-

den'.

Door deze manier van werken doen we ook iets goed voor

… via het Fonds voor Europese hulp aan de

nodeloos worden weggegooid en dat ze, integendeel,

meest behoeftigen (FEAD) en de jaarlijkse

bijdragen tot het goede doel!

behoeftigen krijgt België via de Europese Unie middelen
om bij te dragen tot voedselhulp en/of materiële hulp. Het
OCMW krijgt op die manier levensmiddelen ter beschikking
zoals melk, pasta, gepelde tomaten,… die het kan verdelen
onder inwoners die aan de door Europa opgelegde criteria
voldoen.
Het OCMW koopt bovendien met eigen middelen extra
voeding aan en organiseert minstens één keer per jaar
een grote voedselbedeling voor de meest behoeftigen. In
maart 2020 konden we daar ook een federale toelage voor
voedselhulp aan toevoegen en verlichtten we met onze
voedselbedeling de ergste noden bij inwoners die te lijden
hadden onder de coronacrisis.

Gelet op de huidige crisis krijgt het OCMW al maar meer
de vraag van mensen om toegelaten te worden tot de
wekelijkse voedselbedeling. We hebben daarom recent een
oproep gedaan aan alle lokale handelaars, die in voeding
handelen, met de vraag om met ons samen te werken.
Door hun bereidheid om OCMW Galmaarden voedseloverschotten aan te bieden, kunnen wij tegemoetkomen aan
de stijgende vraag naar voedselhulp van mensen die
het moeilijk hebben. Via deze weg willen we dan ook onze
oproep kracht bijzetten. En deze lokale handelaars ook
bedanken voor hun hulp.
...in 2019 er een 500-tal pakketten
uitgedeeld werden aan 43
verschillende huishoudens?

meestal aan emoties. Vaker geïrriteerd of
veel minder fut, sneller huilen, ...

beeld gebracht. Dit werd een succes en daarom willen

verandering in emoties

we dit jaar opnieuw rond dit thema verder werken.

Als het
niet goed gaat met iemand dan merk je dat
MEER
INFO:

het milieu. We voorkomen dat voedseloverschotten

Dankzij het Fonds voor Europese hulp aan de meest

Psychische problemen brengen vaak vera
in gedrag mee. Wees alert als dit gedrag n
of duidelijk toeneemt.
De
vormgeving isin
nog
niet helemaal duidelijk. Maar
verandering
gedrag

kom
je begin
oktober weer
tal vaak
van spreuken
of boodPsychische
problemen
brengen
veranderingen
verandering
inis emoties
in gedrag mee.
Wees
als
dit hoogstwaarschijnlijk
gedrag nieuw
schappen
tegen,
danalert
hoort
dit
tot
of duidelijk toeneemt.
Als het
niet goed gaat
met iemand dan m
onze nieuwe campagne rond
'Veerkrachtig
Galmaar-

uitgedeeld zijn?

voedselbedeling

Herken de 4 verandering
signalenin gedrag

Herken de 4 signalen

meestal aan emoties. Vaker geïrriteerd of boos,

zich
Surf
naarfut,
www.samenveerkrachtig.be
en ontdek nog
veeldan
minder
sneller huilen,
... terugtrekken

Mensen
die het
psychisch zwaar hebben,
meer activiteiten om aan jouw
veerkracht
te werken.

zich terugtrekken
verandering in gedrag
Psychische problemen brengen vaak veranderingen
in gedrag mee. Wees alert als dit gedrag nieuw is
of duidelijk toeneemt.

verandering in emoties
Als het niet goed gaat met iemand dan merk je dat
meestal aan emoties. Vaker geïrriteerd of boos,
veel minder fut, sneller huilen, ...

zich terugtrekken
Mensen die het psychisch zwaar hebben, isoleren
zich meer van de buitenwereld en zijn vaker
in zichzelf gekeerd.

zeggen dat het niet goed gaat
Uit wat mensen zeggen kan je afleiden dat ze
het moeilijk hebben. Soms is dat duidelijk,
soms ontwijkend en vaag.

zich meer van de buitenwereld en zijn va
in zichzelf gekeerd.

Mensen die het psychisch zwaar hebben, isoleren
zich meer van de buitenwereld en zijn vaker
zeggen dat het niet
in zichzelf gekeerd.

goed gaa

Uit wat mensen zeggen kan je afleiden da
het moeilijk hebben. Soms is dat duidelijk
zeggen dat het nietsoms
goed
gaat en vaag.
ontwijkend

Herken de 4 signalen

Uit wat mensen zeggen kan je afleiden dat ze
het moeilijk hebben. Soms is dat duidelijk,
soms ontwijkend en vaag.

Deze 4 signalen kunnen aangeven
dat iemand het moeilijk heeft

verandering in gedrag

Wat als je deze signalen bij iemand herke
Deze 4 signalen
kunnen
aangeven
Psychische
problemen
brengen vaak veranderingen
Praat erover en ga samen op zoek naar h
dat iemandinhet
moeilijk
heeft
gedrag mee. Wees alert als dit gedrag nieuw is

Meer informatie via www.4voor1
of duidelijk toeneemt.
Wat als je deze signalen bij iemand herkent?
Praat erover en ga samen op zoek naar hulp.
Meer informatie via www.4voor12.be

verandering in emoties

Als het niet goed gaat met iemand dan merk je dat
meestal aan emoties. Vaker geïrriteerd of boos,
veel minder fut, sneller huilen, ...

Een campagne van VLESP, VVGG en TE GEK!?, ondersteund door de Vlaamse overheid.

Een campagne van VLESP, VVGG en TE GEK!?, ondersteund door de Vlaamse overheid.
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Deze 4 signalen kunnen aangeven
dat iemand het moeilijk heeft
Wat als je deze signalen bij iemand herkent?

v.u. Marc Hellinckx, Vestenstraat 1, 3290 Diest • niet op de openbare weg gooien

hoog is en de betrokkene geen of onvoldoende financiële

Herken de 4 signal

hebben we de neiging om bij onszelf eerder de negatie-

v.u. Marc Hellinckx, Vestenstraat 1, 3290 Diest • niet op de openbare weg gooien

… via crisisvoedselpakketten

Gemeente
zich terugtrekken

Gal maar den | 15

Mensen die het psychisch zwaar hebben, isoleren
zich meer van de buitenwereld en zijn vaker

T

Cybercriminaliteit:
focus op preventie

Wervingsactie
gemachtigde opzichters

Brandveiligheid
begint bij jezelf

De aanpak van computercriminaliteit is een prioriteit

Al wie minstens 18 jaar oud is: ouders, grootouders, leer-

Sinds 1 januari 2020 moet elke woning uitgerust zijn met

binnen de werking van de politiezone Pajottenland.

krachten, gepensioneerden,… kortom iedereen die over

rookmelders (minstens één voor elke verdieping). Wist

Niet dringende politiehulp

De focus ligt hierbij in eerste instantie op het voorko-

wat vrije tijd beschikt en zich vrijwillig wil inzetten voor de

je dat je in jouw slaap niets kan ruiken? Je hebt dan heel

Contacteer onze politiezone via het blauwe

men van dergelijke feiten, daarom geven ze jou alvast

gemeenschap kan gemachtigd opzichter worden. Na een

weinig kans om tijdig wakker te worden! De rook van een

nummer 054 31 35 01.

een aantal nuttige tips mee.

theoretische en praktische opleiding wordt de betrok-

brand verspreidt zich zeer snel en is verstikkend.

lokale politie
pajottenland
Dringende politiehulp
Bel het noodnummer 101 of 112!

kene door de burgemeester gemachtigd om kinderen,

Op dit gecentraliseerde nummer kan je steeds
terecht voor niet-dringende politiehulp en voor

Opgepast voor Corona-cybercrime!

vragen en contactverzoeken voor jouw wijk-

Internetoplichters zijn creatief en spelen graag in

agent.

op de actualiteit. Zo heeft ook de coronapandemie
geleid tot een toename van cybercriminaliteit.

Coronamaatregelen

Wees je ervan bewust dat niet alles wat je leest over

Ten gevolge van het coronavirus kunnen de

het coronavirus de waarheid is. Informeer je op een

gebruikelijke openingsuren afwijken of wijzigen.

goede manier. Het officiële informatiekanaal over

Raadpleeg daarom steeds de website voor de

het COVID-19 virus is www.info-coronavirus.be. Hier

meest recente informatie.

wordt alle relevante informatie gebundeld. Berich-

www.politiepajottenland.be

ten die worden verspreid via sociale media bekijk
je best met een kritische blik. Zeker wanneer deze

Wens je langs te komen, maak dan zeker vooraf

berichten links bevatten naar andere websites dien je

een afspraak. Dit kan via het reservatiesys-

extra waakzaam te zijn. Klik hier zeker niet op door.

teem op de website www.politiepajottenland.be

Heb je hier per ongeluk toch op geklikt en wordt jou

of via het nummer 054 31 35 01.

gevraagd om persoonlijke gegevens door te geven?

Er wordt gevraagd om enkel een afspraak in te

Ga hier dan nooit op in! Ook het uitvoeren van een

boeken voor dringende/noodzakelijke gevallen.

virusscan nadien is aanbevolen. Momenteel circu-

Het dragen van een mondmasker is verplicht

leren er e-mails met daarin bijlagen of links waarin

voor alle bezoekers. Ben je ziek? Kom dan niet

te lezen zou zijn wie in jouw buurt besmet is met

naar onze kantoren, maar verplaats jouw

het COVID-19 virus. Deze mails kunnen herkenbare

afspraak naar een andere datum.

bestanden zoals een Excel-werkblad bevatten. Dit

BR ANDWEER
TOLLEMBEEK
Hernestraat 51
Tollembeek

scholieren, gehandicapten of bejaarden in groep te laten

Zorg voor een goede rookmelder!

oversteken.

 Kies voor rookmelders met een niet-vervangbare
batterij met een levensduur van 10 jaar.

Een gemachtigd opzichter is herkenbaar aan de driekleu-

 Zoek op de verpakking naar de labels CE en EN 14604.

renarmband die de naam van de gemeente draagt en het

 Kies een rookmelder met een testknop, je kan dan

stopbordje op steel.

regelmatig de werking controleren.
 Je kan ook kiezen voor draadloze rookmelders die

Gemachtigde opzichters verhogen de verkeersveiligheid

verbonden zijn met elkaar (WiFi). Als één melder rook

in de buurt van de school en is een onmisbare schakel in

detecteert, dan slaan ze allemaal alarm.

het verkeersveiligheidsbeleid van de gemeente. Dus als

 Er bestaan magnetische montagesets om rookmelders

ook jij wil bijdragen tot meer veiligheid in het verkeer, dan

op te hangen. Ze zijn zeer eenvoudig en snel te plaat-

kan je nu deelnemen aan de nieuwe geplande theoreti-

sen, je hoeft dan geen gaten te boren.

sche opleiding en gemachtigd opzichter worden! Door
jouw bijdrage krijgen vele jonge fietsers en voetgangers
een kans om weer veilig en zelfstandig naar school te
gaan. De provincie zorgt gratis voor het theoretische deel
van jouw opleiding en jouw uitrusting (hesje, stopbord en
driekleurige armband). Het praktische deel van de opleiding wordt georganiseerd in samenwerking met de lokale
politie.

zijn echter onveilige bestanden, zodanig geprogram-

Volgende theoretische opleiding:

meerd dat ze jouw computer volledig kunnen blok-

Asse, 5 oktober 2020 van 09.00 tot 12.00 uur in het PIVO:

keren van zodra je ze opent. Er wordt aangeraden om

Poverstraat 75, 1731 Asse.

dergelijke e-mails niet te openen, maar onmiddellijk
te verwijderen.

Inschrijven?
Inschrijven kan enkel digitaal en vooraf inschrijven is
verplicht: www.vlaamsbrabant.be/gemachtigdeopzichters.

Meer info:

Per sessie worden maximaal 30 kandidaten toegelaten.

www.politie.be/5405/vragen/criminaliteit-op-internet

MEER INFO:
Ga naar www.speelnietmetvuur.be waar je meer tips kan terugvinden rond brandveiligheid.
Je kan ook gratis beroep doen op een brandpreventieadviseur.

Hier kan je steeds de meest actuele informatie raadplegen.

Noodnummer

Zelf het slachtoffer geworden van cybercrime? Doe dan

112

MEER INFO:

zeker aangifte en neem vooraf de info op de website eens

Provincie Vlaams-Brabant Directie Mens

goed door. Op die manier weet je welke informatie en

PIVO Politieschool · Poverstraat 75, 1731 Asse

documenten van belang zijn en kunnen ze jouw dossier nog

Marleen Van Nieuwenhove · 02 456 89 23		

beter behandelen.

pivo.politie@vlaamsbrabant.be
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Nationale actie tegen woninginbraken

BIBLIOTHEEK

Wist je dat er in België meer dan 141 woninginbraken per dag worden gepleegd? De sociale kosten die hieraan verbonden zijn, zijn
aanzienlijk.
Van 19 tot 25 oktober vindt de zevende nationale actie tegen woninginbraken plaats. Het doel van deze actie is om je te
doen nadenken over de maatregelen die je kan nemen om van jouw woning, straat of buurt een veilige plek te maken.

BIB online
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

Vaak hechten we pas belang aan de beveiliging van onze woning wanneer we het slachtoffer zijn geweest van een inbraak.

mogelijk.

Boekentrolleys

Inbraakpreventie begint bij het aannemen van goede gewoonten. Deze preventiemaatregelen zijn makkelijk uit te voeren

Sluitingsdagen

en zijn bovendien volledig gratis.

woensdag 11 november: Wapenstilstand

kleuterklassen en het eerste en tweede leerjaar van de

vrijdag 25 december: Kerstmis

basisscholen van Galmaarden, Tollembeek en Vollezele.

zaterdag 26 december: 2e kerstdag

De volgende thema’s zijn momenteel beschikbaar:

vrijdag 1 januari 2021: Nieuwjaar

wonen, terug naar school, beroepen, pasen, herfst, sint

zaterdag 2 januari 2021: 2e nieuwjaarsdag

en kerst, lichaam/zintuigen, feesten hier en elders, het

De boekentrolley’s worden opnieuw aangeboden aan de

weer, lente/boerderij, zomer/vakantie, erfgoed, eerste
wereldoorlog en familie. De trolleys zijn gratis en worden
enkel uitgeleend (voor de periode van 1 maand) op een
klaskaart. Reserveringen voor een boekentrolley kunnen
steeds geplaatst worden voor het lopende schooljaar.

Muziek - woord - dans
Academie Galmaarden
Heb je zin in MUZIEK, WOORD en DANS?
Schrijf je dan in voor de gemeentelijke academie voor Muziek, Woord en Dans.
Hoofdschool: Dorpsstraat 36a, 1755 Gooik · 02 532 40 86 · academie@gooik.be
Bijafdelingen:
 Herne: Edingsesteenweg 8a en Centrum 15 · 02 396 02 38 · academie@herne.be
 Galmaarden: Baljuwhuis, Kammeersweg 2 · 054 89 04 48 · academie@galmaarden.be

Diefstalpreventieadviseurs

Leeftijd:

Weet je toch niet waar zelf te beginnen? Als inwoner van de politiezone Pajottenland kan je gratis advies vragen over de

 Muziek vanaf 6 jaar

beveiliging van je woning of een politietoezicht aanvragen voor jouw woning tijdens jouw vakantie. Onze diefstalpreven-

 Muziek volwassenen vanaf 15 jaar

tieadviseurs hebben een speciale opleiding gevolgd en zijn erkend door de minister van Binnenlandse Zaken. Ten gevolge

 Woord vanaf 8 jaar

van de coronacrisis zullen zij momenteel enkel telefonische ondersteuning aanbieden. Van zodra de gezondheidsmaatre-

 Dans vanaf 6 jaar

gelen het toelaten, zullen zij jou telefonisch contacteren voor het vastleggen van een afspraak voor een bezoek aan huis.
Ze komen gratis naar je toe om de zwakke punten inzake de beveiliging van jouw woning te analyseren en doen aanbeve-

MEER INFO:

lingen. De adviezen van de diefstalpreventieadviseur zijn neutraal, objectief en volledig gratis. Maak een afspraak via 054

Alle info en uurroosters kan je vinden op www.gooik.be/academie

31 35 01, via PZ.Pajottenland.DC@police.belgium.eu of via de website www.politiepajottenland.be.

Houd zeker hun website en Facebookpagina in de gaten. Gedurende het ganse schooljaar publiceren ze er foto’s, video’s, praktische en
nuttige informatie, interessante weetjes en evenementen.

MEER INFO: www.1dagniet.be.
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Sint-Catharinacollege

Gemeentelijke basisscholen Galmaarden

kleine school, fijne school!

Goed gestart!

1 september, de 1e schooldag voor Siebe, Tuur, Lili, Oliver
en Thijs. Maar ook voor hun ouders voelt het als de 1e

beurt gewaardeerd worden voor wie ze zijn en geholpen wor-

schooldag.

den waar nodig, door o.a. de extra hulp van de zorgjuffen.”

“De eerste keer naar school gaan, is een grote stap voor zowel

beklemtoont de mama van Jeanne, Louise en Gabriel.

ons kindje als voor ons als ouder. We moeten ons kind terug

“Kinderen worden goed opgevangen door de leraars en wat ik

wat meer loslaten.” zegt de mama van Thijs.

ook leuk vind, is dat de jongste kleuters een meter of peter uit

Je bent ongetwijfeld trots op je kind. Het wordt ‘groot’. Je

het 6e leerjaar krijgen.” vertelt de papa van Ella.

kijkt uit naar dit bijzondere moment omdat je (misschien)

Tijdens de 1e week van het schooljaar krijgt elke peuter en

het gevoel hebt dat jouw kind toch net iets meer uitdaging

1e kleuter inderdaad een meter of peter toegewezen. De

begint te vragen dan dat het bij de onthaalmoeder of in de

kinderen van het 6e leerjaar kijken hier soms jaren naar uit.

crèche vindt. Maar langs de andere kant zal er ook wel wat

In de refter helpen ze bv. met het jasje aandoen, ze spelen

onzekerheid en angst te voelen zijn…

samen op de speelplaats of bieden troost bij een valpartij

“Waar ik vooral bang voor ben is dat ons zoontje het de eerste

en verwittigen de leerkracht.

"Dit jaar kiezen we voor 'H6 op trektocht' als jaarthema. Gedurende
het schooljaar gaan de leerlingen op trektocht langs nieuwe leerstof,
ontdekken ze nieuwe gewoontes en culturen en gaan ze daadwerkelijk ook de nodige kilometers stappen."

"Wat zijn we blij dat het schooljaar beginnen kan…We springen, huppelen,

dagen misschien wat moeilijk zal hebben om zich aan te
passen aan de nieuwe situatie en aan alle nieuwe gezichten.”

Één grote familie

vertelt de mama van Thijs ons nog.

“De kleinschaligheid van de school zorgt voor een hoge betrok-

“Ons kindje doet nog een middagdutje, is nog niet zindelijk en

kenheid van de leerkrachten, voor een familiale sfeer onder-

bezit nog niet zo heel veel woordenschat, dit boezemt ons wat

ling, over alle leerjaren heen.”

angst in.” zeggen de ouders van Oliver.

Door de kleinschaligheid van onze klassen, hebben we als

Stuk voor stuk heel herkenbare en normale gevoelens. Er

leerkracht oog voor elk kind en krijgt elk kind kans op indi-

start een nieuwe fase in het leven van jouw kind/gezin.

viduele begeleiding. Doordat ons team al jaren vertrouwd

buitelen de school binnen! ‘De Knipoog in beweging’ wordt ons jaarthema.
Omdat bewegen belangrijk is voor onze kinderen: hun fysieke en mentale
gezondheid. Corona heeft ons te lang doen stil zitten. En dan hopen dat
het schooljaar vlot verloopt, zodat we tijdens ons schoolfeest de ons vertrouwde SUPERSTAR opnieuw kunnen invoeren! Fingers crossed!!"

is met het werken in graadsklassen, werken we meer en

Een school waar kinderen geen nummer zijn

meer met niveaugroepen. Ervaringsgericht onderwijs en

Komt jouw kind bij ons naar school, dan doen wij er alles

inspelen op de noden van elk kind, daar staan we voor!

"Onder het thema 'vind je eigen weg' startten we 1 september op.

aan om het vanaf dag 1 een veilig gevoel te geven.

“Ik ervaar als grote voordeel van een kleine school dat ieder-

Letterlijk te nemen, want de ouderraad had gezorgd voor een hinder-

“De 1e schooldag hadden we steeds schrik voor traantjes bij

een elkaar kent en dat er een heel leuke gemoedelijke sfeer

nissenparcours. Bij de ingang kregen alle leerlingen en kleuters een

onze kinderen. Het stelt ons wel gerust dat leerkrachten zich

hangt onder de kinderen en de leerkrachten.” vertrouwt de

puzzelstuk. Wanneer ze de lijnen op de speelplaats correct volgden,

snel ontfermden over hen. Nieuwe leerling of niet.” zegt de

papa van Ella ons toe.

kwamen ze uit bij de puzzel van hun klas. Zo vond iedereen zijn weg

mama van Siebe, wiens 2 grote broers reeds bij ons naar

“We mogen alles vragen, krijgen steeds een antwoord. We

naar de nieuwe juf èn de nieuwe klas. Er was ook veel aandacht

school komen.

voelen ons gehoord.” vinden de ouders van Tuur en grote

voor het nieuwe speeltuig op de benedenspeelplaats. Een prachtige

“Niet alleen de zussen waren erg zorgzaam, ook alle vriendin-

zus Noor.

realisatie van de eigen technische dienst van onze gemeente met
als kers op de taart een multifunctioneel speeltuig gesponsord door

nen vingen Lucie meteen op en waren superlief voor haar. Als
er die eerste week wat traantjes waren bij het afscheid, dan

En dit alles in een groene omgeving

waren er altijd leerkrachten en oudere leerlingen die haar

“De kleutertuin en groene speelplaats geven de kinderen vele

fantastisch opvingen. Wij maken al 8 jaar deel uit van de "Sint

mooie uren speeltijd. Samen groenten en fruit kweken (en

Catharinafamilie" en kennen zo goed als alle leerlingen van de

daarna opsmullen), in de reuzezandbak spelen, ravotten, het

school en kennen ook de leerkrachten al goed. Je kleine meisje

kan er allemaal!” besluit de mama van Lucie.

tussen al die vertrouwde gezichten zien, is heel geruststellend.”

"Met veel energie en vol enthousiasme stelt 'team Herhout' het nieuwe jaarthema voor: 'Ik amuseer mij dubbel in mijn bubbel'. Dit schooljaar leggen we onze
focus vooral op sport en spel. Een gezonde geest in een gezond lichaam.

vertelt de mama van Lucie, June en Marjo ons na de start
van hun jongste dochter.

MEER INFO:

“Een school waar kinderen geen nummer zijn en elk op hun

Directie Anja Van Eesbeek · 0476 27 93 28
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onze ouderraad."

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

De eerste schooldag mocht niet onopgemerkt voorbij gaan. Er werd een bubbelhaag gevormd waar alle kinderen vrolijk onder liepen en ook de speelplaats
en gangen waren leuk versierd."
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Speelplein Kornelius Krokodil
In de kerstvakantie staan onze monitoren opnieuw pa-

Opleiding fuifcoach
De opleiding fuifcoach wordt aangeboden voor

raat om jullie kinderen een leuke vakantie te bezorgen.
Tijdens de kerstvakantie is er speelplein op 21, 22, 23, 28,

Kandidaat-monitoren gezocht voor

29 en 30 december. Het speelplein is toegankelijk van

de speelpleinwerking

7.00 tot 18.00 uur voor kinderen van 3 tot 12 jaar.

Het JAC wijst je de weg

organisatoren van feesten, fuiven en evenementen, die
door de omvang van het evenement één of meerdere

Jongere zijn is niet altijd gemakkelijk. Er gaat vanalles in

fuifcoaches dienen in te zetten. Bij het volgen van de

je hoofd om. De dingen die je meemaakt, maken het niet

Elk jaar is speelplein Kornelius Krokodil op zoek naar

volledige opleiding ontvangen de deelnemers een attest

altijd gemakkelijker. Soms kan je terecht bij vrienden en

nieuwe, enthousiaste, dynamische mensen om de
PRIJS: eerste kind: 7 euro, tweede kind: 3,75 euro, vanaf het

dat van hen een volwaardige fuifcoach maakt. Deze

familie. Of vind je er zelf een weg doorheen. Maar ieder-

monitorenploeg te vervoegen en om de kinderen een

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

opleiding gaat door in samenwerking met de preventie-

een kent ook momenten dat het helemaal niet meer lukt.

leuke vakantie te bezorgen die ze niet vlug zullen vergeten.

dienst Pajottenland en de jeugdregio Pajottenland.

En daar heb je recht op. Maar iedereen heeft ook recht

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

Ben je minstens 16, creatief en ben je graag met kinderen

op goede hulp. Blijf er dus niet mee zitten!

bezig, dan is dit iets voor jou! Wij bieden opvang tijdens

Brandbestrijding: 28 november van 9.00 tot 16.00 uur (PIVO)

de kerst-, paas- en zomervakantie.

Theorie: 5 december van 9.30 tot 13.00 uur (Lennik)

Het JAC helpt jongeren tussen 12 en 25 jaar met al

EHBO: 14 november van 9.30 tot 12.30 uur of van 13.00 tot

hun vragen en problemen. Heb je kopzorgen? Proble-

INTERESSE? Stuur het inlichtingenblad naar

16.00 uur (Rode Kruislokalen Lennik)

men thuis? Op zoek naar jouw eigen stek? Vragen over

marleen.segers@galmaarden.be.

Inschrijven verplicht via jeugd@galmaarden.be

seks? Slachtoffer van geweld of misbruik? Geldproble-

Je vindt dit inlichtingenblad terug op onze website

men? Vragen over drugs? Of over pesten? Informatie

www.galmaarden.be.

nodig om zelfstandig te wonen? Of over jouw rechten en

Je moet je kandidatuur onmiddellijk voor het hele jaar

plichten? … Je kan bij het JAC terecht met elke vraag. Het

stellen en indienen vóór 16 januari 2021.

geeft jongeren die het moeilijk hebben de steun om zelf
terug verder te kunnen. Het biedt rust aan diegenen
die dat kwijt zijn. Het versterkt de mogelijkheden van
jongeren. Het informeert jongeren over hun rechten en

Sportweken tijdens
de zomervakantie

staat hen bij in het benutten ervan. Het gaat elke vorm
van uitsluiting tegen. Het vecht voor een menswaardig
leven voor elke jongere.

Luister jij ook naar mijn verhaal?
Anoniem: “Mijn moeder geloofde me niet en sindsdien

Je kan langsgaan, een afspraak maken, bellen, mailen of

Zoals voorbije jaren, hebben we ook afgelopen zomer-

negeert ze me.”

chatten. Als je dat wil, kan je anoniem contact opnemen.

vakantie 2 sportweken georganiseerd. Ondanks de

Awel: “Ik word stil van je verhaal. Wat moeilijk voor jou!

Een hulpverlener geeft je meteen advies, informatie en

coronacrisis mogen we toch nog van een succes

Woont er nog iemand bij jullie thuis?”

praktische hulp, maar luistert vooral naar jouw ver-

spreken. Gedurende deze weken maakten de kinderen

haal. In een aantal gesprekken kom je samen al een hele

op een speelse en ontspannen wijze kennis met verschil-

Awel luistert naar kinderen en jongeren via chat, e-mail

stap vooruit. Als je daarna nog hulp wil, is een verdere

lende klassieke en ook minder klassieke sporten.

of telefoon. Gratis en anoniem. Haar laagdrempeligheid

begeleiding mogelijk.

maakt de hulplijn razend populair, met dagelijks honderden oproepen van kinderen en jongeren. Helaas lopen

De hulp is altijd gratis. Enkel wanneer je opvang nodig

de wachttijden daardoor fel op. Awel zoekt mensen

hebt, betaal je een dagprijs. Als je hiervoor te weinig

die open staan voor de vragen en verhalen van kinderen

middelen hebt, betaalt het OCMW dit verblijf voor je. Je

en jongeren, en hen een luisterend oor willen bieden.

kiest zelf of je geholpen wil worden en op welke manier.

Je krijgt een openbarende opleiding met ruimte om te

Ze kijken altijd naar jouw mogelijkheden en passen zich

groeien. Beantwoorden kan je van thuis uit.

zoveel mogelijk aan jou aan.
Het JAC maakt deel uit van het CAW, het Centrum Alge-
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IETS VOOR JOU OF MEER INFO?

meen Welzijnswerk. Waar het CAW zich inzet voor het

https://awel.be/word-beantwoorder

welzijn van volwassenen, doet het JAC dat voor jongeren.
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Wereldoorlog II: Verbroedering Duitse en
Engelse soldaten · Tollembeek · september 1944

IN GALMA ARDEN

We publiceren dit stukje in het kader van de nationale herdenkingen van het einde van WO II · 75 jaar vrede.

Op de dag van de bevrijding op 3 september 1944 verbleven er in Tollembeek en dichte omgeving nog een beperkt aantal
Duitse soldaten. Op onderstaande foto zien we een verbroedering tussen (minstens) zeven achtergebleven Duitse soldaten

Opgelet! Wegens het coronavirus worden er een aantal evenementen geannuleerd.
Controleer eerst of de activiteiten nog zullen doorgaan.

en twee tot drie aangekomen Britse bevrijders. Nog een paar andere Duitse soldaten zouden van Vollezele overgebracht zijn
naar Tollembeek. Ze werden met enkele andere soldaten in de brouwerij Robijns (Plaats) op bevel van burgemeester Modrie
in veiligheid ondergebracht om hen te vrijwaren van confrontatie met of aanhouding door de zogeheten Bende van de

15, 22, 29 SEPTEMBER en 6 en 13

19 en 26 OKTOBER

Leenstraat van Herne. Om perikelen met de plaatselijke bevolking te mijden, kwamen andere Duitsers over land en weiden

OKTOBER (VOLZET)

9, 16, 23 en 30 NOVEMBER

aangelopen. Hun bedoeling was via de kortste weg Herne te bereiken en daar hun medesoldaten te vervoegen om samen op

Basiscursus computer en internet

7 en 14 DECEMBER

te trekken richting huiswaarts.

van 09.30 tot 12.30 uur

Workshop: mindfulness: Intensieve

GC Baljuwhuis

training

MEER INFO: zie pagina 26

van 10.00 tot 12.30 uur

Zoals geweten waren er ook bij ons heel wat mannen actief als verzetsstrijder, vooral naar het einde van de oorlog toe. De

Op de foto: bevrijders én bezetters broederlijk naast elkaar en vooral iedereen gelukkig met het einde van de oorlog. Na vier
vreselijke jaren wenkten eindelijk de vrede

16 T.E.M. 20 SEPTEMBER

de inmiddels reeds lang afgebroken brouwerij Robijns.
We herkennen volgende personen: de dame
links met mantel is Godelieve Van Obbergen
(zuster van Hilda en Agnes) geflankeerd
door haar man Bob, op de bovenste rij met

GC Baljuwhuis
MEER INFO: zie pagina 27

DONDERDAG 26 NOVEMBER

DONDERDAG 22 OKTOBER

van 17.30 tot 20.30 uur

MEER INFO: Creatief Schrijven vzw

Smart Café Galmaarden:

GC Baljuwhuis

https://creatiefschrijven.be/cursussen

Apps voor onderweg

MEER INFO: 054 58 02 02

van 9.00 tot 12.00 uur
DONDERDAG 24 SEPTEMBER
Smart Café Galmaarden:

GC Baljuwhuis

ZONDAG 13 DECEMBER

MEER INFO: zie pagina 26

8e Tollembeekse Hanezoekerstochten

basisinstellingen
van 9.00 tot 12.00 uur

DONDERDAG 19 NOVEMBER

van 7.30 tot 15.00 uur

GC Baljuwhuis

Smart Café Galmaarden:

Willem Tell

MEER INFO: zie pagina 26

Tips en tricks

MEER INFO: Parel van het Pajottenland

derhoudelingen (gekend als Jack), in

GC Baljuwhuis
1, 8, 15, 22 en 29 OKTOBER

voorzitter@parelvanhetpajottenland.be

MEER INFO: zie pagina 26

Workshop: op zoek naar rust:
relaxatietechnieken

(eveneens van Tollembeek). Over de Bende van de Leenstraat vonden we geen enkel gegeven meer terug.
Wie nog in het bezit is van foto’s uit WO I of WO II (Galmaarden, Tollembeek, Vollezele) waarop militairen staan of andere foto’s, mag
contact opnemen via 054 58 80 90.
M.M.

Herdenkingsmoment gedenksteen te Tollembeek om 10.00 uur.

van 19.30 tot 21.30 uur

Villa Hellebosch

van 9.00 tot 12.00 uur

*We danken de foto aan Y. Decoster (Tollembeek) en de begeleidende gegevens aan hemzelf en aan wijlen Hilda Van Obbergen

Misviering in de Sint Martinus kerk te Tollembeek om 9.30 uur.

juiste voeding

Bloedinzameling

donker kostuum en pet staat Georges Vanhet midden naast de Duitse soldaten hurkt Leonce Van Bellingen (met glas in de hand). Een zeldzame foto!*

11 NOVEMBER VIERING

MEER INFO: zie pagina 27

Cursus: schrijven op een landgoed

en het thuisfront. Ze poseren samen met
enkele enthousiaste Tollembekenaren voor

Workshop: boost je energie met de

GC Baljuwhuis

Bende van de Leenstraat zou hierbij berucht geweest zijn omdat ze tal van aanhoudingen verrichtten van landgenoten die
voor de bezetter hadden gekozen.

DONDERDAG 23 NOVEMBER

van 19.00 tot 21.00 uur

Het volgende nummer van Samen zal begin januari 2021 verschijnen.

GC Baljuwhuis

Gelieve vóór 1 december jouw teksten, foto’s en/of logo door te mailen

MEER INFO: zie pagina 27

naar communicatie@galmaarden.be en voor die datum jouw activiteiten
in te brengen in de UIT-databank. Na deze datum worden deze onder voorbehoud opgenomen.
Geen idee hoe je een activiteit input in de UIT-databank? Raadpleeg dan de
handleiding op onze website: www.galmaarden.be/gemeentelijk-informatieblad.

Herdenkingsmoment gedenksteen te Vollezele om 10.30 uur.
Herdenkingsmoment gedenksteen te Galmaarden om 11.00 uur.
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UITGELICHT
Basiscursus computer en internet
(5 sessies)

UITGELICHT
Smart Café Galmaarden

Workshop: Op zoek naar rust:
relaxatietechnieken

Workshop: Mindfulness: intensieve
training

Het Smart Café is een
Wil je graag leren werken met een Windows computer?

leuke en gezellige leerplek

Als het leven druk is, kan het lastig zijn om rust te vinden.

Mindfulness staat voor aandacht, acceptatie en vriende-

Wil je oefenen met de muis en het toetsenbord? Sa-

waar beginnende smart-

Gelukkig zijn er heel wat manieren om te ontspannen.

lijkheid. Tijdens deze training van 8 weken ga je grondig

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

phone- en tabletgebruikers

Tijdens deze reeks laat Helena je kennismaken met

aan de slag met jezelf. Je leert niet alleen mediteren, je

leert ook surfen op het internet. Je maakt kennis met

de uitgebreide mogelijk-

verschillende relaxatiemethodes. Je leert meer over de

buigt je ook over jouw gedachten, emoties, gedrag en

een aantal praktische websites en leert werken met de

heden van hun toestel ontdekken en ervaringen

impact van spanning op jouw lijf en krijgt praktische

lichaam. Zonder oordeel ga je een passende en vriende-

Google zoekmachine. Je kan op jouw eigen tempo op de

uitwisselen met elkaar.

tips om beter om te gaan met stress. Via bewegings- en

lijke relatie aan met jezelf. Je leert bewuster te leven en

ademhalingsoefeningen bouw je een gezonde relatie met

anders om te gaan met stress.

computer oefenen. Voorkennis is niet nodig. Deze cursus
is ook toegankelijk voor mensen die Nederlands niet

Tijdens elke sessie staat één onderwerp centraal. Een

als moedertaal hebben. Je hoeft geen computer mee te

ervaren lesgever geeft uitleg, staat klaar om te antwoorden

brengen.

op vragen en helpt je op weg om meteen zelf aan de slag

Zelf meebrengen: Kussen, dekentje en extra trui om

Tussen de lessen door worden huiswerkopdrachten

te gaan.

afkoeling tegen te gaan.

meegegeven.

WANNEER: donderdag 1, 8, 15, 22 en 29 oktober van 19.00 tot

WANNEER: maandag 19 en 26 oktober · 9, 16, 23 en 30

WAAR: GC Baljuwhuis

21.00 uur

november · 7 en 14 december van 10.00 tot 12.30 uur

PRIJS: 65 euro voor 5 sessies

In het najaar 2020 komen volgende onderwerpen aan bod:

WAAR: GC Baljuwhuis

BEGELEIDING: Peije Van Klooster

 Basisinstellingen: 24 september, van 9.00 tot 12.00 uur

BEGELEIDING: Helena Willems

BEGELEIDING: Ann Van Hecke

 Apps voor onderweg: 22 oktober, van 9.00 tot 12.00 uur

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

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

cultuur@galmaarden.be

cultuur@galmaarden.be

INSCHRIJVEN: www.archeduc.be

INSCHRIJVEN: www.archeduc.be

info@archeduc.be · 02 454 54 01

info@archeduc.be · 02 454 54 01

Workshop: Boost je energie met de
juiste voeding

PROGRAMMA VOORJAAR 2021

WANNEER: dinsdag 15, 22 en 29 september en dinsdag 6 en 13

Het Smart Café vindt één keer per maand plaats in het

oktober van 9.30 tot 12.30 uur

GC Baljuwhuis in Galmaarden.

AANTAL DEELNEMERS: minstens 7, maximum 12 deelnemers.
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

 Tips en tricks: 19 november, van 9.00 tot 12.00 uur
Per sessie betaal je 5 euro.

jouw lichaam op.
Deze reeks vraagt een engagement van de deelnemer.

·

PRIJS: 44 euro

WAAR: GC Baljuwhuis

PRIJS: 95 euro

·

Neem jouw eigen smartphone en/of tablet en toebehoren
mee. Voor deze workshop heb je de gegevens van jouw

Opgelet: deze cursus is al volzet.

Apple ID of jouw Google-account nodig.

Je kan je wel nog inschrijven voor de wachtlijst.
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

 Gelukkiger in het leven staan via meditatie:
Van welke voeding krijg je meer energie? En hoe vermijd
je een dipje na jouw lunchpauze? Tijdens deze lezing
krijg je meer uitleg over het effect van voeding op jouw
lichaam en jouw energiepeil. Kim geeft je ook een hoop
tips mee voor maaltijden die niet alleen lekker maar ook

zaterdag 6, 13 en 20 februari, van 10.00 tot 12.30 uur
 Groepsgroove:
zaterdag 20 maart, van 10.00 tot 12.00 uur
 Omgaan met hoogsensitiviteit:
donderdag 8, 15, 22 en 29 april van 10.00 tot 12.30 uur

gezond zijn!
Alle informatie is terug te vinden op www.archeduc.be. Je
kan je voor deze workshops ook al inschrijven.
WANNEER: maandag 23 november van 19.30 tot 21.30 uur
WAAR: GC Baljuwhuis

·

PRIJS: 9 euro

BEGELEIDING: Kim Deltenre

MEER INFO OF INSCHRIJVEN: www.archeduc.be

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

info@archeduc.be · 02 454 54 01

cultuur@galmaarden.be
INSCHRIJVEN: www.archeduc.be
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info@archeduc.be · 02 454 54 01

Gemeente Gal maar den | 27

Info
Fotowedstrijd
Ergens in Galmaarden is deze foto genomen. Aan jou om

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

uit te zoeken waar precies. De winnaar van de wedstrijd is

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

de deelnemer die de wedstrijdvraag correct heeft beant-

............................................................................................
: .......................................................................................

woord 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 gege-

OPLOSSING: ....................................................................

ven de winnaar.

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

Deze ontvangt een waardebon ter waarde van 25 euro.

Hoeveel deelnemers zijn er aan deze wedstrijd op de

De winnaar wordt schriftelijk verwittigd en wordt

afsluitdatum? ANTWOORD: ..........................................

kenbaar gemaakt in de volgende editie.

Stuur de oplossing vóór 16 november 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;

Winnaar vorige editie:

 de inzendingen moeten leesbaar ingevuld worden,

Agnes Depelseneer uit Vollezele

zoniet worden ze niet weerhouden;

Oplossing: kerkhof Vollezele

 de wedstrijdformulieren moeten vóór de vermelde datum
ingediend worden, postdatum of stempel bij afgifte als bewijs.

Jubilarissen 2020

(APRIL TOT AUGUSTUS)

Gouden bruiloft (50 jaar gehuwd)
Bauwens Michel & Mignon Rita 			

09.04.1970

Demecheleer André & Vansnick Gilberte		

25.04.1970

Schoreels Roger & Rosier Anne-Marie		

15.05.1970

Van Laethem Francies & Despiegeleer Godelieve

29.05.1970

Stoelzaet Theophile & Duhau Marie-Jeanne		

27.06.1970

Cornelis Herman & Doraene Marie		

01.07.1970

Druez Alfred & Cardoen Nicole			

10.07.1970

Denaeyer Marc & Dewolf Cécile			

17.07.1970

Albert André & Minner Ingrid			

07.08.1970

De Vriendt Luc & Wittebolle Grace			

29.08.1970

Diamanten bruiloft (60 jaar gehuwd)				
De Vos Herman & Thomas Maria			

13.05.1960

Hauters André & Priem Hilda			

25.06.1960

Godderie Amedée & Lumen Suzanne		

30.07.1960

Marchand Roger & Deteye Georgette		

26.08.1960

Vlassenbroeck Arthur & Declerck Odette		

27.08.1960

				

Namens het bestuur hartelijk proficiat!

