
  

 

 
Maandelijkse nieuwsbrief David Larmuseau – juli 2016 

INHOUD 

1. Half oktober in Geraardsbergen. -  ‘Rondetafelconferentie over kinderarmoede.’  
2. Vrijetijdspas Geraardsbergen. – ‘1.025 gebruikers’.  
3. Samenaankoop stookolie voor alle burgers van groot-Geraardsbergen 2016-2017. 
4. 15de Sneukeltoer – 200 jaar Hunnegem. 

_______________________________________________________________________________________________________ 

David Larmuseau geeft zijn persoonlijke kijk op de gebeurtenissen van de voorbije week in zijn blog 
Tiebreak. 
 
Hierbij gevoegd vindt u de blogberichten van de maand juli. 
 
Nr. 18: EK Voetbal. België heeft het op het Europees Kampioenschap (EK) voetbal in Frankrijk niet 
gehaald..  
Nr. 19: Kermissen. De voorbije periode vond in tal van deelgemeenten van Geraardsbergen week na week 
de jaarlijkse kermis plaats.  
Nr. 20: Vakantieopvang.  De week van 21 juli is traditioneel het begin van de grote vakantie.  
De Tiebreaks kan u lezen op mijn website www.davidlarmuseau.com/homepage. 
 

 
1. Half oktober in Geraardsbergen. -  ‘Rondetafelconferentie over 

kinderarmoede.’  
 
In Geraardsbergen is de strijd tegen de kinderarmoede meer dan ooit een hoofdprioriteit. 
‘Een Rondetafelconferentie moet concrete oplossingen aanreiken’, zegt OCMW-voorzitter 
David Larmuseau. ‘Iedereen die met dat onderwerp is begaan, wordt uitgenodigd.’  
 
 

http://www.davidlarmuseau.com/homepage


De OCMW-raad van 6 juli besliste om een tandje bij te steken in de strijd tegen de kinderarmoede, de topprioriteit in 
het Meerjarenplan 2014-19.  
 
‘Wij doen al zeer grote inspanningen’, legt OCMW-voorzitter David Larmuseau uit. Het speerpunt in de werking is het 
nieuw opgerichte Huis van het Kind, dat onder andere een Spel-o-theek huisvest. ‘Die richten zich tot alle kinderen van 
Geraardsbergen, maar tal van initiatieven focussen op de kinderen die in kansarmoede leven. Een mooi voorbeeld is 
het intensieve integratietraject voor niet-Europese jonge mama’s.’   
 
Hoewel de werking van het Huis van het Kind stilaan op kruissnelheid draait, wordt half oktober een 
Rondetafelconferentie rond de kinderarmoede ingericht.  
 
‘Wij gaan experts uit te nodigen, maar de hoofdklemtoon ligt op de inbreng van de beleidsverantwoordelijken, sociale 
organisaties en iedereen met een groot sociaal hart. Die conferentie moet ons helpen bij het uitstippelen van concrete 
pistes om dat vraagstuk bij de wortel aan te pakken.’  
 
 

2. Vrijetijdspas Geraardsbergen. – ‘1.025 gebruikers’.  
 

In Geraardsbergen maken blijkens jaarverslag van het Sociaal Huis 1.025 personen gebruik 
van de Vrijetijdspas. ‘Dat initiatief van de stad en het OCMW, waarbij kansarmen tegen een 
sterk verminderd tarief kunnen deelnemen aan activiteiten van vrije tijd, sport en cultuur, 
kent blijvend succes’, zegt OCMW-voorzitter David Larmuseau.  
 
De OCMW-raad van 15 juni keurde het Jaarverslag van het Sociaal Huis goed. Daaruit blijkt dat op 31 december 1.025 
personen in het bezit waren van een Vrijetijdspas. Die biedt kansarmen de mogelijkheid om tegen een sterk 
verminderd tarief deel te nemen aan activiteiten van vrije tijd, sport en cultuur.  
Aan dat samenwerkingsverband verlenen de stad, het OCMW, het sociaal huis, de Vlaamse overheid, de federale 
overheid, plaatselijke verenigingen, de lagere scholen, welzijnsorganisaties, de welzijnsschakel en de gebruikers hun 
medewerking. 
 
Lage drempel 
Wie komt in aanmerking? De rechthebbenden op een leefloon of een equivalent leefloon van het OCMW, wie een 
verhoogde terugbetaling krijgt in het kader van de ziekteverzekering of wie een dossier heeft in het kader van het 
budgetbeheer of de collectieve schuldenregeling. 
‘De toekenning gebeurt zonder een bijkomende administratieve rompslomp’, zegt OCMW-voorzitter David Larmuseau. 
‘Omdat officiële instanties attesteren zonder een bijkomend sociaal onderzoek ligt de drempel zeer laag.’ 
 
75 procent korting 
De houders van een vrijetijdspas krijgen een korting van 75 procent voor het inschrijvingsgeld aan de Kunstacademie, 
de activiteiten van het wijkcentrum De Poort, de sport- en cultuurkampen van de stad tijdens de vakanties, de 
jeugdactiviteiten en de tickets in het Cultuurcentrum De Abdij. 
Daarnaast geven veel private verenigingen eveneens een korting van 75 procent op hun lidmaatschap en/of 
activiteiten. Ook de kosten voor de lagere school die vallen onder de maximumfactuur komen in aanmerking. 
 
Gedeelde financiering 
De stad en het OCMW van Geraardsbergen krijgen een toelage van de federale en de Vlaamse regering. De 
deelnemende verenigen nemen een kwart van de kostprijs voor hun rekening en ten slotte betaalt de gebruiker een 
kwart. 
 



Dit initiatief  kent een groeiend succes. Begin 2013 bedroeg het aantal uitgereikte Vrijetijdspassen 800. En dat cijfer 
steeg naar 1.025 op 31 december 2015.  
 
 

 
 

(voorbeeld vrijetijdspas – foto: website www.geraaredsbergen.be) 
 

 
 

PRAKTISCH 
Voor de aanvraag van een Vrijetijdspas volstaan een identiteitskaart, de persoonsgegevens van de gezinsleden en een 
attest van het OCMW, de schuldbemiddelaar of de mutualiteit.  Info: Sociaal Huis, Kattestraat 27, 
www.sociaalhuisgeraardsbergen.be of het gratis telefoonnummer 0800 16 2 16. 

 

 

3. Samenaankoop stookolie voor alle burgers van groot-Geraardsbergen 
2016-2017. 

 

Het OCMW van Geraardsbergen organiseert terug een gemeenschappelijke aankoop 
stookolie voor de periode 1/10/2016 – 31/3/2017 voor alle burgers van groot-
Geraardsbergen. 
 
 

Praktisch 
Intekenen kan van 1 augustus 2016 tot en met 15 september 2016 – 12 uur. 
Bestellen/bijbestellen kan tot 31 maart 2017 om 12 uur. 
Inschrijvingsformulier te richten aan: 
OCMW Geraardsbergen – Stookolie 
Tav. Karin De Clercq / Koenraad De Wolf – 054/43.20.35 
Kattestraat 27 – 9500 Geraardsbergen 
e-mail: stookolie@ocmwgeraardsbergen.be 
Alle info omtrent deze nieuwe stookolieactie en documenten kan men vinden/downloaden via de 
website van het OCMW :  http://www.ocmwgeraardsbergen.be/index.php?ID=45056. 
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4. 15de Sneukeltoer op zondag 4 september 2016 en 200 jaar Hunnegem  
 

De 15de Sneukeltoer brengt u met de fiets tussen Ninove en Geraardsbergen. 
 
Wandelaars starten in Geraardsbergen voor een tocht van 8 km. Fietsers starten in Geraardsbergen of Ninove 
voor een tocht van 36 km. 
 
Ook vinden er rondleidingen plaats en muziekoptredens in het klooster van Hunnegem tussen 15 uur en 
18u30. 
 
Sneukels staan in het teken van de geschiedenis van Hunnegem en dat in zaal Die Crone, Wildermolen 
Appelterre, Hof van Lier, SOS Wilde Dieren.. 

 
Deelname: 
Volwassene: inschrijving vooraf 3,5 euro ; aan de kassa 5 euro. 
Jongeren (7 tot en met 12 jaar) betalen vooraf 2,5 euro ; aan de kassa 3 euro. 
Onder de 7 jaar is de deelname gratis. 
Gezinnen die zich vooraf inschrijven betalen vanaf 10 personen 3 euro per persoon. 
Vooraf inschrijven kan door storting van het voorziene bedrag op rekening BE31 4285 0999 9155 van 
Sneukeltoer met vermelding van naam, adres en aantal deelnemers.  
 
Praktisch: 
Vrije start tussen 13u30 en 15u00. 
Hunnegem, Gasthuisstraat 100 (Centrum Geraardsbergen). 
Keuze tussen fietsen (36 km) en wandelen (8 km). 
Oase, Kerkplein 28, Ninove – aan de Abdijkerk in Ninove (dit enkel voor fietsers (36 km). 
 
Iedereen van harte welkom! 
 

 
 

(zie mijn website www.davidlarmuseau.com voor affiche) 

http://www.davidlarmuseau.com/


 

Bovenstaande info vindt u ook terug op mijn website www.davidlarmuseau.com. 
Bijkomende vragen en opmerkingen zijn steeds welkom. 
 
Veel leesplezier!  

David Larmuseau 

 

E-mail: david_larmuseau@hotmail.com  

Telefoon : 0486/544 285  

Web: http://www.davidlarmuseau.com  

www.facebook.com/david.larmuseau 

Uitschrijven + (Naam invullen) 
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