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1. 7

de
 Grote Prijs Zandbergen op 3 juli 2015 te Zandbergen vanaf 19u30  

 

Op 3 juli 2015 gaat voor de 7
de

 maal de Grote Prijs Zandbergen door in samenwerking met ACG Geraardsbergen. 

Deze jogging behoort tot het Genicriterium (www.genicriterium.be).  

 

Info: 

Inschrijving in Zaal Denderhof vlakbij de kerk te Zandbergen op het Zandbergenplein. 

 

Afstanden en starturen: 

19u30 -  Jeugd 300 m – 8 jaar en jonger 

19u40 – Jeugd 600 m – tussen 8 jaar en 10 jaar 

19u50 – Jeugd 900 m – tussen 10 jaar en 12 jaar 

20u00 – NIEUW: Korte cross 900 m voor volwassenen 

20u15 – Volwassenen: 2 km – 4 km – 6 km – 10 km  

Iedere deelnemer heeft een prijs! 

22u30 – Vuurwerk & beelden van vroegere joggings. 

 

Inschrijving: 

Voorinschrijving volwassenen: 3 euro op rekeningnummer 833-5283402-70 met vermelding “7
de

 Grote Prijs 

Zandbergen 3/7/2015 + naam familie vermelden aub”.   

Daginschrijving: 4 euro aan de kassa. 

Jeugd = GRATIS 

http://www.genicriterium.be/


Voor info kan u steeds terecht op volgende e-mailadressen en/of gsm-nrs: 

 

- David Larmuseau: david_larmuseau@hotmail.com – Gsm: 0486/544 285; 

- Johan Premereur: johan.premereur@skynet.be – Gsm: 0477/700.179; 

- Marie-Claire Vidts: marieclairevidts@gmail.com. 

 

Tot vrijdag 3 juli om 19u30 ! 

 

 

 

*** 

 

2. Brand in Geraardsbergen in de Papiermolenstraat – Doorgangshuizen bewijzen hun nut 

 
Bij de brand van 17 juni 2015 in de Papiermolenstraat in Geraardsbergen werden twee getroffen gezinnen 

opgevangen in de Doorgangshuizen van het OCMW. ‘Die hebben in deze crisissituatie eens te meer hun nut 

bewezen’, onderstreept OCMW-voorzitter David Larmuseau. 

 

Op 17 juni vond omstreeks 18.00 uur in de Papiermolenstraat, aan de achterkant van het station van 

Geraardsbergen, een uitslaande brand plaats. Daarbij drie woningen volledig vernield. Door de felle wind werden 

twee andere woningen, ondanks een snelle interventie van de brandweer, zwaar beschadigd. Twee gezinnen en een 

alleenstaande man zijn hun hele hebben en houden kwijt, maar er vielen gelukkig geen gewonden.  

Onmiddellijk onderdak 

Er werd onmiddellijk naar een onderkomen gezocht voor de getroffen bewoners. Iemand kreeg onderdak bij familie, 

twee getroffen families konden terecht in doorgangswoningen van het OCMW in het stadscentrum en in Onkerzele en 

één familie wed gehuisvest in de Gavers.  
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‘Het OCMW heeft negen Doorgangswoningen’, legt de OCMW-voorzitter uit. ‘Die zijn er om te worden gebruikt in 

crisissituaties.  

 

Het in stand houden van een dergelijke opvangcapaciteit kost uiteraard geld. ‘Maar we hebben daar nood aan, omdat 

ieder van ons onverwacht in een crisissituatie kan terecht komen’, vervolgt Larmuseau.  

Hartverwarmende solidariteit 

De voorzitter is geraakt door de golf van solidariteit die spontaan tot stand is gekomen na de brand. ‘De getroffen 

bewoners hebben nog alleen maar de kleren aan hun lijf. Maar het is hartverwarmend hoeveel mensen de oproep 

voor het schenken van kledij, schoeisel en bed- en badlinnen hebben beantwoord. Vaak wordt gezegd dat we een 

solitaire samenleving leven, maar ik heb tot mijn vreugde mogen ondervinden dat veel mensen hun hart nog op de 

juiste plaats hebben wanneer het er op aan komt om de concrete noden van mensen te lenigen.’  

 

Het wijkcentrum De Poort van het OCMW werd de voorbije weken overspoeld met hulpgoederen. ‘Ik ben ook 

verheugd dat veel medewerkers van het OCMW spontaan hun schouders onder dit initiatief hebben gezet’, besluit de 

OCMW-voorzitter.  

 

Wie financieel wil steunen kan dat doen op rekening BE95 0910 1887 9158 van het Stadsbestuur Geraardsbergen 

met vermelding van “Brand Papiermolenstraat”. 

 

Brand in Papiermolenstraat op 17 juni 2015 (foto JG) 

 

*** 

 

3. Dag van de mantelzorg op 23 juni 2015 kent veel bijval – Dankzij mantelzorgpremie blijven bejaarden 

langer thuis 

Onder grote belangstelling vond op 23 juni in Jeugdhuis De Spiraal de jaarlijkse Dag van de Mantelzorg plaats. 

‘Wegens het beperkte aan bod in de zorgvoorzieningen is het van het grootste belang de mantelzorg te 

ondersteunen’, onderstreepte OCMW-voorzitter David Larmuseau. Vandaag krijgen 650 mantelzorgers in 

Geraardsbergen een maandelijkse ondersteuning van € 25 per maand. 

 



Vraag naar residentiële zorg stijgt 

Eenieder zo lang mogelijk thuis laten wonen. Dat is de belangrijkste uitdaging. Het aantal bedden in de 

zorgvoorzieningen is immers te beperkt. Het aantal personen dat vandaag een tegemoetkoming krijgt van de 

zorgverzekering is het drievoudige van de opvangcapaciteit in Geraardsbergen. Bovendien stijgt de vraag naar 

residentiële zorg voortdurend.  

Mantelzorg hoeksteen voor thuisopvang 

De roep naar een ondersteuning van personen met een zorgbehoefte klinkt steeds luider. Er zijn niet alleen de extra 

kosten voor de verwarming, de medicatie en de medische zorg. Ook wegen de aankoop van een rolstoel, speciale 

bedden en eventueel aanpassingswerken aan de woning zwaar door op het gezinsbudget. Bij chronisch zieken 

bedraagt dat kostenplaatje jaarlijks minstens € 4.000. Subsidies en tegemoetkomingen dekken maar een deel van de 

kosten.  

De echte hoeksteen die de thuisopvang blijvend mogelijk maakt, is de mantelzorg. Velen kunnen onmogelijk langer 

thuis blijven zonder de dagelijkse ondersteuning van hun partner, familieleden of buren.  

Mantelzorgpremie groot succes 

Vanaf 1 januari 2014 geeft het OCMW een mantelzorgpremie van €25 per maand. Het grote succes bewijst volgens 

Larmuseau de grote nood op het terrein. Er werden tot dusver bijna 700 aanvragen goedgekeurd.  

 

 

 Dag van de Mantelzorg 23 juni 2015 (foto JG) 

 

*** 

 

4. 10.000 stappen wandeling op 5 juli 2015 – Lichaamsbeweging stimuleert gezondheid 

 
De 10.000 stappen wandeling in Geraardsbergen wordt op zondag 5 juli ingewandeld. ‘Dit is een belangrijk 

instrument om de lichaamsbeweging te stimuleren’, legt van schepen van Sociale zaken en Welzijn, David 

Larmuseau, uit. ‘En die is van het grootste belang voor de gezondheid van ieder van ons.’ 

 

 

 

 



 

 
 

 

Gezondheidswinst 

‘Alle onderzoeken wijzen uit dat voldoende lichaamsbeweging is van het grootste belang is voor de gezondheid van 

ieder van ons’, betoogt schepen van Sociale Zaken en Welzijn David Larmuseau. ‘Opdat een volwassene 

gezondheidswinst zou boeken, is het van groot belang om elke dag 10.000 stappen te zetten.’ 

 

Ludieke inwandeling 

De stad Geraardsbergen geeft op 5 juli in samenwerking met de Gezinsraad een aftrap geven voor een 10.000 

stappen wandeling. ‘Voor de kinderen voorzien we enkele leuke activiteiten met een kleine verrassing’, verklapt te 

schepen. ‘Het start- en het eindpunt zijn voorzien op de Markt van Geraardsbergen. Daar kan iedereen zich van 9.00 

uur tot 11.00 uur aanmelden in de tent op de Markt. Deze activiteit is gratis. 

 

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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