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1. Vaststelling van de agenda
Geen bijkomende agendapunten.
2. Goedkeuring verslag vergadering 16 november 2020
Het verslag werd goedgekeurd zonder opmerkingen.
3. Nieuws van de cultuurdienst
- Harry Peremans gaat op pensioen. Kaartjes, felicitaties, … mogen aan Evy Muylaert bezorgd
worden. Dienst Vrije Tijd zorgt voor een verrassingsmoment voor Harry. Dus, geen kaartjes,
mails, … naar Harry sturen aub!
4. Nieuws culturele verenigingen
Omwille van de coronamaatregelen:
- De Walmenbrand van ErGoed Galmaarden-Tollembeek-Vollezele werd afgelast
- De Troostwandelingen van Ferm worden uitgesteld naar het weekend van 11 en 12 september
2021
Voor Gosjdieël heeft ErGoed een Wikipediapagina gemaakt met informatie over deze traditie
(https://nl.wikipedia.org/wiki/Gosjdieël).
Daarnaast heeft ErGoed ook een aanvraag ingediend om Gosjdieël te laten opnemen op de ‘Inventaris
Vlaanderen van het Immaterieel Cultureel Erfgoed’ (zie
https://immaterieelerfgoed.be/nl/erfgoederen/gosjdieel).
5. Programma Erfgoeddag 24 & 25 april
In de hoop dat deze activiteit zal kunnen doorgaan:
- Zaterdag 24 april 2021 in het Baljuwhuis
o 18.00 uur – 19.00 uur: Een kennismaking met vleermuizen
o 19.00 uur – 20.00 uur: De Big Bang-theorie voor dummies (over sterrenkunde)
o 20.30 uur – 22.30 uur: Begeleide avondwandeling door Ergoed
o 23.00 uur: Dans- en lichtspektakel door balletgroep Feniks
- Zondag 25 april 2021 in de Heetveldemolen
o 13.00 uur – 17.00 uur: Dromen van boeken (gaat over oude boeken die bij de opkuis van
een boerderij werden gevonden)
Er kan ook een inleiding tot kalligrafie gevolgd worden.
Meer informatie zal gepubliceerd worden op de website en de facebookpagina van de gemeente
Galmaarden.
Voor erfgoedprojecten is er een nieuwe subsidielijn door de cultuurregio Pajottenland en Zennevallei.
De subsidies van max. € 500 of max. € 1000 kunnen aangevraagd worden voor een tentoonstelling,
opvoering, workshop, educatief pakket, wandeling, publicatie, inrichting van een erfgoeddepot,
verpakken van objecten, … en moet te maken hebben met roerend (verplaatsbaar) erfgoed (bv.
foto’s, audio, voorwerpen, kunstobjecten, …) of met immaterieel (niet-tastbaar) erfgoed (bv. tradities,
volksverhalen, dialect, recepten, …).
Het bedrag van de subsidie is afhankelijk van een puntensysteem.
Enkel organisaties kunnen een subsidie aanvragen (bv. museum, heemkring, kerkfabriek, oude
volkssportvereniging, school, kunstacademie, jeugdvereniging, cultuurcentrum, theatergezelschap,
wijkvereniging, …). Dus geen privépersonen.
De projecten moeten ook gekoppeld zijn aan één van de volgende thema’s:
o Kinderen en jongeren
o Behoud en beheer
o Digitalisering
o Diversiteit
o Religieus erfgoed
Meer details zullen gepubliceerd worden op de website van de gemeente Galmaarden.
Het subsidiereglement zal als bijlage bij dit verslag worden doorgestuurd.
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6. Feest- en fuifreglement
Het feest- en fuifreglement werd opgefrist en aangepast aan de huidige wetgeving.
Volgende zaken werden toegevoegd/gewijzigd:
- meldingsformulier horeca
- formulier bewakingsactiviteit
- verplichte EHBO-stand
- sluitingsuur conform politiereglement
- expliciete vermelding stop drankverkoop (advies jeugdraad)
Dit reglement zal ook geldig zijn na de coronamaatregelen.
Aan de cultuurraad wordt hierover advies gevraagd. Het reglement zal als bijlage bij dit verslag
verstuurd worden.
7. Werkgroep project bekleding nutskasten
Het doel van dit project is om de grotere nutskasten Fluvius (voorheen Infrax) te verfraaien door ze te
bestickeren met foto’s en/of teksten (zie voorbeelden https://pers.fluvius.be/gepimpte-fluvius-kastenfleuren-staycation-op).
Omdat het aan de hand van de lijst van Fluvius moeilijk is om de ‘beste’ nutskasten te vinden, wordt
ons gevraagd om tijdens bijvoorbeeld wandelingen geschikte locaties te zoeken en deze te melden
aan Evy Muylaert (evy.muylaert@galmaarden.be) vóór 31 maart 2021.
Ook suggesties over de bekleding zijn welkom. Of nog beter, denk mee en sluit je aan bij de
werkgroep vóór 31 maart 2021 (evy.muylaert@galmaarden.be).
In een tweede fase zal opgeroepen worden om foto’s, teksten, tekeningen, … in te dienen. Deze
moeten verband houden met de locatie en moeten te maken hebben met één van de volgende
thema’s:
o Erfgoed (vb. Pauwelviering in Sint-Paulus)
o Cultuur (vb. Urbanusbeeld in Tollembeek, Koenraad Tinel aan de Congoberg)
o Natuur (vb. diersoorten in de Markvallei)
o Landbouw / Ambacht (vb. melkveebedrijf, molenaar, trekpaard, stoeterijen)
Vervolgens zal bepaald worden wat gaat toegepast worden. Er zal ook gekeken moeten worden naar
levensduur van de stickers, mogelijk vandalisme, … .
De prijs voor de bestickering bedraagt tussen € 100 en € 150 per kast. Gezien het beperkte budget
zullen de nutskasten geleidelijk aan verfraaid worden (2 à 3 nutskasten per gemeente per jaar).
Tegen mei 2021 zal dit punt voorgelegd worden aan het college van burgemeester en schepenen en
de Gemeenteraad.
8. Varia
- Evy Muylaert:
o Om zich in te schrijven voor de garageverkoop op 30 mei 2021 kan je gebruik maken van
het digitaal inschrijvingsformulier op de website van de gemeente Galmaarden
(https://www.galmaarden.be/nieuws/garageverkoop-30-mei-2021.aspx ).
o ‘Atelierdagen Beeldende Kunst’ op 7, 8 en 9 mei 2021 wordt een online evenement. Meer
informatie vind je op de website www.atelierinbeeld.be .
o ‘ArchEduc’ (organiseert allerlei cursussen van gebruik van apps tot meditatie aan zeer
gunstige prijzen) noemt voortaan ‘Avansa’. Meer informatie over de opleidingen die men
aanbiedt vind je op de website www.avansa-hallevilvoorde.be .
o De Baljuwtuin zal worden heringericht. Dit gebeurt is samenwerking met Regionaal
Landschap Pajottenland en Zennevallei. Ook ideeën van de inwoners zijn welkom (zie
gemeenteblad Samen van april).
o Rik Van Lier: Wenst deel uit te maken van de werkgroep rond het project van de
bekleding van nutskasten
- Ludo Van Paepegem: We verzamelen informatie en bereiden ons voor om volgens een reglement
roerend erfgoed in ontvangst te kunnen nemen en het nadien op de gepaste manier te bewaren.
Er is een reglement nodig, een aantal formulieren en een aantal praktische oplossingen voor de
bewaring van documenten en voorwerpen. In het jargon heet dat een erfgoeddepot. Daar komen
we een volgende keer mee naar de cultuurraad.
- Yvette Engels: Wat gebeurt er met de projectsubsidies als de evenementen niet kunnen doorgaan
datzelfde jaar.
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Antwoord Ludo Van Paepegem: de projectsubsidies blijven geldig binnen het jaar. Hij zal deze
vraag voorleggen aan de gemeenteontvanger wat er met het geld gebeurt als het evenement
wordt uitgesteld naar een volgend jaar.
Elke Mertens: de uitgestelde Troostwandeling van Ferm zal samenvallen met Open
Monumentendag. Heeft de gemeente hiervoor al iets gepland (bv. St-Leonarduskapel,
Flietermolen, …)?
Antwoord Ludo Van Paepegem: nog niets voorzien maar is goede trigger om er al een over na te
denken.
Antwoord Evy Muylaert: Flietermolen organiseert hier zelf ieder jaar iets op die dag.
Luc Cromphout: Gaat de Pinksterkermis door in Galmaarden?
Antwoord Ludo Van Paepegem: omdat de situatie nog onzeker is, zijn er (nog) geen affiches
gemaakt.
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