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De grote vakantie komt eraan. een periode waar-
in veel gezinnen op reis vertrekken. Heb je de 
nodige identiteitsdocumenten om zorgeloos je va-
kantie aan te vatten? Denk je aan de Kids-iD voor 
de kinderen? is je eid nog geldig? Misschien dat 
je een reispas nodig hebt, enz….

P. 12 Vertrek je binnenkort op reis? 
Denk aan de nodige reisdocumenten!

Bij sacjacking wordt je handtas of ander waardevolle 
spullen uit je wagen gegrepen nadat ze de zijruit van 
je auto hebben ingeslagen of de deur hebben open-
getrokken. Geen fenomeen waarmee we in onze klei-
ne gemeente mee te kampen hebben, maar wel om 
ons van bewust te zijn. Zeker wanneer je met je wa-
gen op vakantie vertrekt, een city-trip maakt of andere 
uitstappen. wees dan hiervoor op je hoede wanneer je 
in de fi le staat, even gestopt bent om uit te rusten, ….

P. 17 Al van sacjacking gehoord?

De gemeente deelt gratis een bloemenakkermengsel 
uit aan de inwoners die een bloemenakker willen in-
zaaien. wil jij graag een natuurlijke bloemenpracht cre-
eren?

Deze keer zetten we het sociaal Huis en zijn diensten 
in de kijker. Alle inwoners kunnen er langs komen voor 
advies, informatie en begeleiding. Je hebt er de sociale 
dienst, de thuisdiensten en nog vele andere diensten 
waar je met de meest diverse vragen terecht kan.

P. 03-05 Het Sociaal Huis
en de contactgegevens

P.15 natuurlijke bloemenpracht
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P. 03-05 Het Sociaal Huis
en de contactgegevens

P.15 natuurlijke bloemenpracht

IN DE KIJKER 

      Een plaatselijke ondernemer, vereniging of inwoner aan het woord

In de rubriek In de kijker laten we telkens een ondernemer, vereniging of inwoner aan het woord. 
De selectie van de inwoner gebeurt aan de hand van het huisnummer 34. Dat nummer is geselec-
teerd als deel van de postcode van Geetbets 3450. De selectie van de ondernemer of vereniging 
vloeit voort uit de vrijwillige inzendingen. 
Hierbij lanceren we dan ook een oproep aan geïnteresseerde ondernemers en verenigingen om 
hun contactgegevens, samen met de vermelding rubriek In de kijker, via info@geetbets.be te be-
zorgen. Wellicht nemen we dan binnenkort contact met je op! 

In deze editie zetten we het Sociaal Huis en zijn diensten in de kijker. Welke diensten heeft het 
Sociaal Huis je te bieden en waar kan je terecht met je vraag? Het Sociaal Huis staat voor alle 
inwoners klaar met advies, informatie en begeleiding.  

WAT IS DAT, HET SOCIAAL HUIS ?

Het Sociaal Huis Geetbets is een samenwerking van OCMw Geetbets, gemeente Geetbets en priva-
te partners, zoals onder meer vzw storzo en de Commissie Juridische Bijstand.  De term sociaal Huis 
staat voor de samenwerking tussen al deze diensten. iedereen kan er terecht met maatschappelijke 
en sociaal getinte problemen, met vragen over uitkeringen, premies, tegemoetkomingen,…

SOCIAAL HUIS: dienstverlening en contactgegevens

Sociale dienst
De maatschappelijk assistente zoekt samen met jou naar 
een oplossing voor je probleem. Deze problemen kunnen 
van diverse aard zijn: fi nancieel, juridisch, relationeel, … 
De hulpverlening is heel uitgebreid en gebeurt  altijd dis-
creet. Heb je het fi nancieel moeilijk, dan heb je misschien 
recht  op een leefl oon of op andere fi nanciële tegemoetko-
mingen. Heb je hulp nodig bij het invullen van papieren ? 
wend je met deze en andere vragen tot de sociale dienst.

Thuisdiensten
Het sociaal Huis heeft een ruim aanbod aan thuisdiensten. elke dienst kan apart aangevraagd 
worden en is op maat van de cliënt. De thuisdiensten zijn bedoeld voor 60-plussers en/of zieke per-
sonen ongeacht leeftijd (een doktersattest volstaat). De prijs is steeds afhankelijk van het inkomen. 
Voor mensen die zelf geen maaltijd meer kunnen bereiden, is er de dienst warme maaltijden. Kan 
je moeilijk zelf je huis nog onderhouden, dan is er de dienst huishoudhulp. Heb je iemand nodig 
om je gras af te rijden, dan schiet de klusjesman ter hulp. Andere diensten : mindermobielencentra-
le, dienst logistieke hulp, oppasdienst, personenalarm, medicatie-aan-huis, bibliotheek-aan-huis en 
dienst voetverzorging.

Contact: 
aw@geetbets.be of q 011 58 65 83 (Geetbets)        
aj@geetbets.be of hv@geetbets.be of q 011 58 65 89 (Rummen en Grazen)

Contact: 
ms@geetbets.be of q 011 58 65 85
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Contact: 
am@geetbets.be of q 011 58 65 79

Rap op stap kantoor
Voor mensen met een beperkt budget is vakantie nemen 
of een uitstapje maken niet altijd zo vanzelfsprekend. 
Dan kan  je terecht bij ons Rap op stap kantoor om een 
leuke en betaalbare uitstap of vakantie te boeken.

Financiële voorzieningen en tegemoetkomingen        
Bij deze dienst kan je terecht voor info over tegemoetkoming hulp aan bejaarden, aanvraag inte-
gratietegemoetkoming en vrijstelling heffing op afvalwater. Ook aanvragen voor het sociaal tele-
foontarief en sociaal elektriciteitstarief worden op deze dienst behandeld. Voor de parkeerkaart voor 
mindervaliden kan je hier eveneens terecht.

Contact: 
ms@geetbets.be of q 011 58 65 85

Dienst pensioenen               
waar, hoe en wanneer moet ik mijn pensioen aanvragen? Hoeveel mag ik bijverdienen? welke im-
pact heeft deeltijds werken op mijn pensioen? Deze vragen kan je stellen bij onze dienst pensioenen.

Contact: 
hv@geetbets.be of q 011 58 65 84

Dienst huisvestingspremies               
waar vraag je een renovatiepremie aan?  wat zijn ReG-premies en kom ik daarvoor in aanmerking? 
welke premies zijn er als ik mijn huis renoveer ? Onze medewerkers geven je uitleg helpen je met het 
invullen van de aanvraagformulieren.

Contact: 
gl@geetbets.be of q 011 58 65 80 -       as@geetbets.be of q 011 58 65 79

Dienst verwarmingstoelagen               
Als je voldoet aan een aantal voorwaarden, kan je een beroep doen op het sociaal Verwarmings-
fonds. Op deze dienst kan je onder dezelfde voorwaarden eveneens een toelage aanvragen als je 
hoofdverwarming bestaat uit pellets of steenkool.

Contact: 
as@geetbets.be of q 011 58 65 79 -       gl@geetbets.be of q 011 58 65 80

Dienst vluchtelingen en LOI               
Het sociaal Huis staat in voor de opvang van kandidaat-vluchtelingen onder meer via het systeem 
van het Lokaal Opvanginitiatief (LOi). Ook de psychosociale begeleiding van de vluchtelingen be-
hoort tot de taak van het sociaal Huis.

Contact: 
sva@geetbets.be of q 011 58 65 86 -       aj@geetbets.be of q 011 58 65 89



IN
 D

E
 K

IJ
K

E
R

nieuws     ❘     (Be)LeVen     ❘     uiT in GeeTBeTs     ❘     weLZiJn     ❘     wOnen en weRKen      ❘      05

De onDersteunenDe Diensten

naast de publieksgerichte diensten zijn er ook nog on-
dersteunende diensten zoals de dienst administratie, 
de financiële dienst en dienst boekhouding. Ook een 
team van technisch beambten van de thuisdiensten 
en een schare vrijwilligers zorgen mee voor de goeie 
werking van het sociaal Huis.

Gratis juridisch advies        
elke eerste dinsdag van de maand geeft een advocaat van de Balie Leuven je gratis advies met be-
trekking tot al je juridische vragen en problemen. Van 16.30 tot 17.30u. 

Contact: 
ria.schepmans@vlaamsbrabant.be of q 0496 12 55 36 

Voorzitter, secretaris, financieel beheerder
Ria Schepmans is voorzitter van het sociaal Huis. Zij staat aan het hoofd van de Raad voor Maat-
schappelijk welzijn. Zij leidt de activiteiten van het sociaal Huis . Als voorzitter is ze verantwoordelijk 
voor de uitvoering van de beslissingen van de Raad.

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn
Het OCMw wordt bestuurd door de Raad voor Maatschappelijk welzijn die minstens één keer per 
maand samenkomt. elk raadslid heeft het recht om mee te praten en mee te beslissen over de 
OCMw-zaken. 

Van links naar rechts bovenaan: 
Tony Gakens, inge Reynders, Danny Ruysen, Tony Leyssens, 
Glenn Huveneers, Jo Roggen (burgemeester, ambtswege)

Onderaan: 
secretaris Rosanne Debehets, Voorzitter Ria schepmans, 
nadia najem, evelyne Fontaine, Gilberte Vanmechelen.

Openingsuren en sociale media
De openingsuren van het sociaal Huis kan je nakijken op de laatste pagina van deze G’zet. Meer 
informatie over de dienstverlening van het sociaal Huis kan je nalezen op de website www.ocmw-
geetbets.be. Check ons op Facebook.

Contact: 
rd@geetbets.be of q 011 58 65 82 

secretaris is Rosanne Debehets. Zij staat in voor de dagelijkse leiding en de organisatie van het so-
ciaal Huis en is hoofd van het personeel. Zij is het aanspreekpunt voor wat betreft verhuur gronden, 
klachten, ideeën, …

Contact: 
lv@geetbets.be of q 011 58 65 30 

BESTUUR SOCIAAL HUIS
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  • Brandweerkosten eindafrekening bijdrage 2014 - kosten 2013

De gemeenteraad keurde de afrekening van de brandweerkosten 2013 (bijdrage 2014) goed. De 
afrekening bedraagt 162.22 euro of 27,23 euro per inwoner.  in 2013 werd een voorschot betaald 
van 145.981,42 euro, waardoor in 2016 nog een saldo rest van  16.241,58 euro.  
 

  • tariefreglement plaatsen van advertenties in het gemeentelijk infoblad G’zet

De raad zette het licht op groen voor het voorgelegde tariefreglement voor het plaatsen van adver-
tenties in het nieuw gemeentelijk infoblad G’zet. Het gemeentelijk infoblad “Actueel”, dat opgestart 
werd in 2004, bestaat niet langer.
Adverteren kost 100 euro voor een vierde pagina, 150 euro voor een halve pagina en 250 euro voor 
een volledige pagina (A4).

  • Advies regionet Leuven

De gemeenteraad keurde een gezamenlijk advies van de gemeenten Geetbets, Kortenaken, Linter 
en de stad Zoutleeuw goed inzake het Regionet Leuven. Regionet Leuven heeft tot doel het mobili-
teitsprobleem rond Leuven op te lossen via het creëren van drie woonassen: Leuven – Aarschot, Leu-
ven – Diest en Leuven – Tienen. Op die assen zouden extra woongelegenheden gecreëerd worden, 
terwijl in de omliggende gemeenten alleen nog in de kernen zou mogen gebouwd worden. Daardoor 
zou een soort ‘Bokrijk’ kunnen ontstaan in de kleine gemeenten, waardoor ook de waarde van hui-
dige bouwgronden zou gekelderd worden.

  • Afsprakennota promotionele ondersteuning van activiteiten

De verenigingen hebben de mogelijkheid om hun activiteiten bekend te maken door middel van 
vermelding in het gemeentelijk infoblad, op de website en via de infopanelen. in de G’zet worden 
de activiteiten van verenigingen in de vernieuwde “uiTinGeetbets” vermeld. uiT is een initiatief van 
uiTinVlaanderen en wordt gratis ter beschikking gesteld van de steden en gemeenten. Door hun ac-
tiviteiten in te voeren in de uitdatabank, worden deze breder bekend gemaakt op de gemeentelijke 
website, in het infoblad en op www.uitinvlaanderen.be. De uitdatabank kan gebruikt worden voor 
het aankondigen van vrijetijdsactiviteiten die publiek toegankelijk zijn.

  • Aanpassing arbeidsreglement – invoering voertuigenvolgsysteem

Met de invoering van een volgsysteem voor voertuigen (track and trace) is het belangrijk dat er een 
visualisatie mogelijk is voor het opvolgen en lokaliseren van de voertuigen, de rittenregistratie per 
voertuig, de mogelijkheid tot het opvragen van de afgelegde trajecten, de registratie van de active-
ring, het stationair draaien en stilleggen van het voertuig én de registratie van de bestuurder en pas-
sagiers met een persoonlijke identificatie. De aanpassing werd voorgelegd aan het syndicaal comité 
van 23 maart 2016 en goedgekeurd.

NIEUWS

Gemeenteraadszitting van maandag 25 april 2016
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Goe Gespeeld Charter garandeert positief speelklimaat

NIEUWS

Door de ondertekening van dit charter engageert het bestuur zich ertoe deze principes mee uit 
te dragen. Veel van deze acties worden al toegepast in onze gemeente. Zo wordt er gewerkt aan 
groene speelplekken, worden bestaande speeltuinen aangepast als avontuurlijke speelruimte 
en staat de participatie en inspraak van de kinderen hierin centraal.  Ook het georganiseerd 
jeugdwerk wordt gehuisvest door de gemeente en krijgt ondersteuning, zowel logistiek als finan-
cieel.  Ook wordt er gewerkt aan een goed vrije tijdsaanbod voor kinderen in de gemeente en 
wordt er in de vakantie ruimte om te spelen voorzien, bijvoorbeeld in de vorm van vakantie-ini-
tiatieven zoals speelplein, kinderopvang en sportweken.

1. Spelen kinderen in alle openbare ruimte
2. Spelen kinderen in het groen
3. Is spelen geen overlast
4. Kunnen kinderen zich veilig verplaatsen
5. Is er voldoende speelruimte voor georganiseerd jeugdwerk
6. Creëren lokale beleidsmakers een verdraagzaam 
    klimaat ten aanzien van spelende kinderen
7. Houdt elke beleidsmaatregel rekening met de impact 
    op kinderen en jongeren
8. Ontwerpen kinderen mee de openbare ruimte

In Geetbets…

 Jobstudent voor technische dienst

De gemeente Geetbets is op zoek naar een 
jobstudent ter ondersteuning van de tech-
nische dienst. Het takenpakket zal voor-
al bestaan uit inventarisatie en het digitaal 
invoeren van gegevens. Kennis van office 
is noodzakelijk. Daarnaast is kennis van de 
verkeersborden en -tekens, naast het snel ei-
gen maken van computerprogramma’s, een 
pluspunt. 

er zal gewerkt worden met een vrijwilligersver-
goeding, die 32,71 euro per dag bedraagt. 
De initiële tewerkstellingsperiode is voor een 
maand eventueel verlengbaar bij noodzaak. 

       Meer info: 011 58 65 00

        steenstraat gedeeltelijk afgesloten 
     van maandag 4 tot en met vrijdag 8 juli

De werken aan het woonuitbreidingsgebied 
Kerselant vorderen goed. in één van de volgen-
de fases zal de aansluiting van de riolering van 
Kerselant op de riolering in de steenstraat gerea-
liseerd worden. Hiertoe dient de Steenstraat tus-
sen woningen nummers 11 en 13 opgebroken te 
worden en zal men de weg ook volledig afsluiten.

      Omrijden kan via de Spoorwegstraat (nieuwe 
       omleidingsweg).
 

i

GEZOCHT!
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Kermissen in juni en juli

VRIJE TIJD

Grazen viert kermis in Buurthuis op 24, 25 en 26 juni

Het Feestcomité van Grazen start de jaarlijkse kermis vrijdag 24 juni om 14 uur met een 
seniorennamiddag in het Buurthuis, de voormalige parochiezaal Don Bosco en kermislo-
catie bij uitstek voor alle kermisactiviteiten. The Yellow Moons en diverse artiesten zorgen 
voor een onvergetelijke sfeer.

Zaterdagavond 25 juni vindt een kermisbingo plaats. Zondagnamiddag 26 juni staan volks  en reuze 
gezelschapsspelen voor kinderen op het programma. Vanaf 18 uur kan je genieten van een kermis-
barbecue.

Bij zeer goed weer zorgt het Feestcomité van Grazen voor drankgelegenheid op het dorpsplein in 
open lucht.

Drie kermisdagen in Hogen tijdens eerste weekend van juli

De kermis van Hogen wordt zaterdag 2 juli om 17 uur feestelijk geopend met een grote barbecue in 
en om Café Francine tegenover de kerk. Discobar Renato zorgt vanaf 21 uur voor een onvervalste 
kermissfeer.

Zondag 3 juli komen de wielerliefhebbers aan hun trekken met een wielerwedstrijd voor 
nieuwelingen, die om 15 uur start aan Café Francine. Dj Renato is ’s avonds vanaf 21uur 
opnieuw op post om kermis muzikaal en dansend te vieren.

De laatste kermisdag op maandag 4 juli staat in het teken van de duiven, met een grote kermisvlucht 
vanuit Fleurus. inkorven vanaf 9 uur in Café Francine.

Statiekermis Geetbets 16, 17 en 18 juli op het Stationsplein

Kermisfoor voor jong en oud(er) op het heringerichte en gezellige stationsplein aan het kruispunt 
steenstraat – spoorwegstraat – Drinkteilstraat.

Warande kermis op 8, 9 en 10 juli 
Om het dorpsleven in Rummen wat nieuw leven in te blazen, wordt er een kleinschalige kermis 
ter hoogte van de parking van de sporthal ingericht. Vrijdag 8 juli vanaf 21u kan je gratis terecht 
in de cafetaria van de sporthal voor Discobar Vaneigens. Op zaterdag 9 juli om 18u00 is er een 
dorpelingenkoers en op zondag 10 juli is er vanaf 9u00 een tractortreffen  met aansluitend een 
barbecue (e15 per persoon en inschrijven voor 3 juli info@de-warande.be). 
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Personen met mentale beperking tonen tijdens het G-voetbaltornooi 
hun voetbalkunstjes

Op de terreinen van sK Rummen aan de Grote Baan in Rummen, vindt zaterdag 4 juni het De wa-
rande G-voetbaltornooi plaats, een niet-competitieve voetbalhappening voor personen met een men-
tale beperking. Aan de eerste, succesvolle editie namen vier ploegen deel. De organisatoren mikken 
voor de tweede editie op een groter aantal. 

“Ons motto is iedereen kan voetballen”, zeggen de organisatoren Alwin Préal en stefan Valentijn. 
“Bovendien wordt elke deelnemer beloond met een medaille en een verrassing.”
De organisatie verloopt in samenwerking met voetbalclub sK Rummen en het gemeentebestuur van 
Geetbets. Lokale bedrijven en ondernemingen sponsoren de voetbalmanifestatie. 
iedereen is welkom om met eigen ogen te zien hoe enthousiast de G-voetballers hun sport beoefe-
nen, om hen een hart onder de riem te steken en te proeven van de leuke, vriendschappelijke sfeer.” 

   Daag jezelf uit in 2016 en doe mee aan de   

Voor alle jongens en meisjes van 6 tot en met 12 jaar.

De opdracht is eenvoudig: lees in de grote vakantie drie te gekke boeken die je zelf mag uitkiezen 
en die je ontleent in onze bibliotheek.

Alle deelnemers ontvangen een bon voor gratis DVD-ontlening en een leuk gadget.
De hoofdwinnaar krijgt een rugzak met leesvoer en leuke gadgets.

Leeszomer

VRIJE TIJD

Veel leesplezier en tot 

in onze bibliotheek!

Meer info: bib@geetbets.be of 011 58 65 51i

Groepsfoto vorige editie.

Meer info: 
Stefan Valentijn  ( 0496 89 91 29)i
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Speeltijd

JEUGDKaTERN

Wij zijn de Betsers, een bende toffe kletsers.We organiseerden al een super theaterkampen van het vele lachen krijgen we vaak een kramp.
We organiseerden ook de Buitenspeeldag.Daar  toverden we op het gezicht van 215 kindjes 
een glimlach.
Dat was het voor dit krantje.Op naar het volgende  brandje.

ZOEK DE VERSCHILLEn MAAR !

Teken lijntjes, begin bij 1 ga dan naar 2 enzovoort.
Als hij getekend is kun je hem daarna inkleuren.

!
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Buitenspeeldag in Far Weststijl

TERUGBLIK

De jaarlijkse Buitenspeeldag in Geetbets speelde zich af in 
pure Far weststijl. Het Monnikenhof aan de Kasteellaan 
bleek een prachtlocatie voor dit gebeuren en werd over-
stelpt met cowboys en –girls. een 250-tal kinderen, al dan 
niet vergezeld van ouders, kwamen langs een negental 
standjes, waar ze zich konden vermaken met rodeo, lasso-
werpen, gokken, hoefijzerwerpen en andere uitdagingen.

Bloesemtocht weer een hoogvlieger in wandelland
Met meer dan duizend deelnemers werd de jaarlijkse Bloesem- en 
Pannenkoekentocht in Rummen weer een groot succes. De organisa-
tie lagin handen van vzw wandelclub Horizon Donk, met de steun van 
de gemeente Geetbets. 

Gezondheidswandelingen opnieuw van start
De succesvolle gezondheidswandelingen zijn opnieuw gestart.  
Op 3 mei was de uitvalsbasis” Café High Chaparral aan de 
Glabbeekstraat in Geetbets. Liefst 75 wandelliefhebbers daag-
den op voor een tocht van 4, 7 of 10 km richting Budingen. 
Dinsdag 10 mei was Het Monnikenhof aan de Kasteellaan in 
Geetbets de start- en aankomstplaats. 

Kindercultuurraad pakt uit met theaterkamp 
Kindercultuurraad De Betsers organiseerde samen met de 
jeugddienst van Geetbets een theaterkamp. Beroepsacteur 
Kris swinnen onderrichtte 26 deelnemertjes tijdens een vier-
daagse theatertraining.  Aan het einde van het theaterkamp 
traden alle deelnemers op voor een volle zaal.

Kunstenaars uit eigen gemeente stellen tentoon 
in kerk van Grazen
De kerk van Grazen werd zondag 8 mei omgetoverd tot een 
mooie expositieruimte voor kunstenaars uit eigen gemeen-
te, op initiatief van Rotary Linter-Getedal, naar aanleiding 
van de achtste RotaRally. De cultuurraad van Geetbets ver-
leende zijn medewerking. 

Gilbert Strouven creëert vogelverschrikkers Jef en Florentine

Kunstenaar Gilbert strouven creëerde het duo Jef en Florentine, twee vogel-
verschrikkers. Gilbert wil met zijn creatie ook de landbouwers aanzetten terug 
meer vogelverschrikkers tussen de gewassen te plaatsen. Gilbert schiep Jef en 
Florentine naar het aloude beeld wij heren van Betz en gaf hen de naam mee 
van zijn grootouders. 
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Denk eraan je reisdocumenten tijdig aan te vragen

De grote vakantie komt eraan. een periode waarin veel gezinnen op reis vertrekken. Zorg ervoor dat 
je tijdig over de nodige reisdocumenten beschikt. 

    Ga je op reis binnen europa, dan volstaat de elektronische identiteitskaart( eid). Controleer wel 
de geldigheidsduur van je eid, die nog zeker tot en met de datum van terugkeer moet doorlopen. 
Check best ook even met je luchtvaartmaatschappij, want zij leggen soms strengere geldigheidster-
mijnen op.

    Denk er ook aan dat je voor de kinderen een Kids-ID nodig hebt. De Kids-iD is het elektronische 
identiteitsdocument voor Belgische kinderen, jonger dan 12 jaar. De levertijd van een Kids-iD be-
draagt drie weken. Vraag de kaart dus op tijd aan, zodat je zorgeloos naar het buitenland kan ver-
trekken. De Kids-iD moet je als ouder samen met het kind persoonlijk aanvragen. Je brengt je kind 
dus samen met een pasfoto (witte achtergrond!) en je eigen eid mee.

    Reis je buiten europa, dan kan het zijn dat je voor sommige reisbestemmingen een reispas (= 
biometrisch paspoort) en eventueel een visum nodig hebt. informeer je hierover bij je reisagent of op 
diplomatie.belgium.be. Op de dienst burgerzaken staat er voor de aanmaak van de reispas een spe-
ciaal toestel dat je foto scant, je vingerafdrukken neemt en je handtekening registreert. Die moet je 
op een elektronisch pad schrijven. iedereen van het gezin die een reispas nodig heeft, moet zich dus 
persoonlijk aanbieden. Ook je kleine kinderen moeten bijgevolg erbij zijn als je een aanvraag komt 
doen. wat breng je mee: je identiteitskaart (eid), desgevallend je oud paspoort of bewijs van verlies 
en een recente kleurenfoto met witte achtergrond. Let op; op je paspoortfoto mag niet gelachen 
worden. er moet een neutrale gezichtsuitdrukking zijn, met gesloten mond. Hoofd en schouders 
moeten recht zijn, en het aangezicht moet volledig vrij zijn. De aanmaak en levering van de reispas 
duurt één week.

Op vakantie?

BURGERzaKEN

Meer info: burgerzaken@geetbets.be of 011 58 65 35i

l



nieuws     ❘     (Be)LeVen     ❘     UIT In GEETBETS     ❘     weLZiJn     ❘     wOnen en weRKen      ❘      13

U
IT

 I
N

 G
E

E
T

B
E

T
S



Jouw activiteit in de volgende G’zet? 
Geef je evenement in vóór 1 juli via www.uitdatabank.be. Zo verschijnt je activiteit niet enkel hier, maar ook in 
www.uitinvlaanderen.be, tal van andere digitale en gedrukte agenda’s en natuurlijk in www.geetbets.be. 
Ook de wekelijks terugkerende activiteiten vind je op onze website.

De warande G-voetbaltornooi
T za 04/06/16 
H Voetbalterrein sK Rummen 
    schelfstraat zn
i gvoetbaltornooirummen@gmail.com
    sK Rummen

ZA 04/06/2016

Schoolfeest en kippenfestijn
T za 04/06/16 van 14u00 tot 20u00
H Basisschool De Knipoog 
    Ketelstraat 27A
i directie@gvbsrummen.be
    Basisschool De Knipoog

ZA 04/06/2016

't Snackske 10 jaar - verjaardagsfuif
T za 04/06/16 van 21u00
H Pax Rummen 
    Ketelstraat 18A
i elkeblockmans77@hotmail.com
    't snackske

ZA 04/06/2016

Dansnamiddag senioren Geetbets
T wo 08/06, wo 13/07, wo 10/08 
     telkens van 13u30 tot 18u00 
H Zaal Pax - Ketelstraat 18A
i as@geetbets.be
    seniorenadviesraad Geetbets

WOE 08/06/2016

Wandeling Hogen
T di 14/06/16 om 13u30
H Kerk Hogen 
     /
i as@geetbets.be
    Okra Geetbets

DI 14/06/2016

Vader- en moederdagviering met 
broodmaaltijd
T wo 15/06/16 om 14u00
H Parochiezaal Hogen 
i /
    Ziekenzorg Geetbets

WO 15/06/2016

Wandelen
T do 16/06/16 om 13u30
H parking sporthal 
    Ketelstraat 50
i /
    KVLV Rummen

DO 16/06/2016

Praatcafé
T vr 17/06/16 om 19u30 
H wendelenhof schulen 
    /
i /
    KVLV Rummen

VR 17/06/2016

3de Monnikenmarkt 
T zo 19/06/16 van 10u00 tot 18u00
H Monnikenhof van Vlierbeek 
    Kasteellaan 5
i ann63@live.be
    gelegenheidsorganisatie De Monniken

ZO 19/06/2016

Fietstocht
T di 21/06/16 om 13u30
H Kerk Geetbets 
    Dorpsstraat
i /
    Okra Geetbets

DI 21/06/2016

Jobbeurs Geetbets
T do 23/06/16 van 15u00 tot 19u00
H sporthal De warande 
    Ketelstraat 54
i kelly.taes@vdab.be
     /

DO 23/06/2016

Betz Terraz
T vr 24/06 van 16u00 tot 23u00 
H woonzorgcentrum Betze Rust
     Dorpsstraat 1A
i ergo.gb@vzwsed.be
    vzw st. elisabetsdal

VR 24/06/2016

Grazen kermis
T vr 24/06/16 tot zo 26/06/16
H Dorpsplein Grazen 
     /
i beynskathleen@hotmail.com
    Feestcomité Grazen

DI 24/06/2016 tot ZO 26/06

B-bal
T za 25/06/16 van 20u00
H Pax Rummen
    Ketelstraat 18A
i gerdasmets@hotmail.com
    Liberale Ontspanningskring Geetbets

ZA 25/06/2016

Uitgebreid ontbijt
T zo 26/06/16 om 09u30
H 't Vinne
    /
i /
    KVLV Rummen

ZO 26/06/2016

Rommelmarkt
T zo 26/06/16 van 09u00 tot 17u00
H terreinen sK Rummen 
    schelfstraat zn
i huybrechts_rudi@hotmail.be
    sK Rummen

ZO 26/06/2016

Hogen Kermis
T za 02/06/16 om 17u00
H Café Francine  
    Hogenstraat 102
i Asian@live.be
    /

ZA 02/07/2016

Hogen kermis: 
wielerwedstrijd nieuwelingen
T zo 03/07/16 om 15u00
H Café Francine 
    Hogenstraat 102
i jeanpierre.nijns@telenet.be

ZO 03/07/2016

Hogen kermis: grote duivenwedstrijd
T ma 04/07/16 om 09u00
H Café Francine 
    Hogenstraat 102
i jeanpierre.nijns@telenet.be
     /

MA 04/07/2016

Meesters in training
T wo 06/07/2016 tot vr 08/07/2016 
H Heerlijckyt
     weg op Halen 2
i  /
     Kwadraet

WO 06/07 tot VR 08/07/2016

Wandeling
T di 12/07/16 om 13u30
H statiehof Budingen 
     /
i /
    Okra Geetbets

DI 12/07/2016 tot ZO 26/06

Fietstocht
T di 19/07/16 om 13u30
H Kerk Geetbets
    Dorpsstraat
i /
    Okra Geetbets

DI 19/07/2016

BRK Hondenshow
T za 30/07/16 van 09u00 tot 18u00
H terreinen sK Rummen
    schelfstraat zn
i dirk.vandecasteele@telenet.be
    BRK

ZA 30/07/2016
Sporteldag
T do 16/06/16 van 09u30 tot 16u00
H PAX Rummen
    Ketelstraat 18A
i sport@geetbets.be
    sportdienst en OCMw

DO 16/06/2016
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sociaal Huis

WELzIJN

energie via een budgetmeter? 
Herlaad dan regelmatig tijdens de zomer 

Het verbruik van elektriciteit en aardgas is sterk 
seizoensgebonden. Aangezien je met een bud-
getmeter enkel moet betalen wat je verbruikt, lig-
gen de kosten in de zomer opmerkelijk lager dan 
in de winter.
Om te vermijden dat er zoveel verschil is tussen 
opladingen in de zomer en in de winter, raden de 
netbeheerder en het sociaal Huis aan om tijdens 
de zomermaanden meer op te laden dan strikt 
noodzakelijk. Zo kan je een reserve opbouwen 
op je meter voor in de winter en kan je de winter-
maanden beter overbruggen.

nuttig om  weten is dat je sinds kort bij 
Infrax Hasselt je meter op elk moment 
kan opladen.

l
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Hulp aan boeren en tuinders 

Vzw Boeren op een Kruispunt is gespecialiseerd 
in hulp aan boeren en tuinders in nood.  
De dienst bezoekt boeren en tuinders op hun 
vraag en denken mee hoe ze mogelijkheden vin-
den binnen de beperkingen. 

De dienstverlening is gratis dankzij de financiële 
steun van de Vlaamse overheid, de provincies en 
onze partners. 

een overzicht van de verschillende activiteiten die 
de dienst aanbiedt kan je vinden op hun website.

Contact: 
Boeren op een kruispunt: 
Brouwerijstraat 1 – 9800 Aalter
09-330.67.43
www.boerenopeenkruispunt.be i

Project vermist in de kijker

Meer info: 
Sociaal huis Martine Steenbergen
011 58 65 83 – ms@geetbets.be

i
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MILIEU

Wie legt een gratis bloemenakker aan voor bijen?

De gemeente Geetbets heeft via de provincie 
Vlaams-Brabant een bloemenakkermengsel 
aangekocht en deelt dit mengsel gratis uit aan 
de inwoners die een bloemenakker willen inzaai-
en. Heb je ergens een stukje grond braak liggen 
of wil je graag een natuurlijke bloemenpracht 
creëren? Kom dan zeker langs bij de milieudienst 
in het gemeentehuis. Met één zakje kan 40 m² 
ingezaaid worden. Op de website kan je meer 
informatie terugvinden over hoe je het beste re-
sultaat kan bekomen. De locaties van de bloe-
menakkers worden op kaart gezet en hopelijk 
kunnen we een bloemenrijke gemeente worden.

Peter of meter worden van je straat voor zwerfvuilbestrijding

in kader van de zwerfvuilproblematiek in Geetbets stelt de milieuadviesraad voor een peter/me-
ter-werking op te starten. er zijn nu al inwoners die geregeld zelf een stukje van hun eigen straat of 
omgeving proper houden. Die personen met zichtbare burgerzin kunnen een duwtje in de rug ge-
bruiken. Ook jij kan “peter” of “meter” worden van je straat en omgeving om het zwerfvuil een halt 
toe te roepen.

Via het indevuilbak-project van OVAM heeft de gemeen-
te prikkers, fluovestjes, handschoenen en zwerfvuilzakken 
aangevraagd. Daarnaast heeft de gemeente hiervoor ook 
de nodige verzekeringen afgesloten. Geïnteresseerde pe-
ters of meters kunnen zich inschrijven bij de milieudienst 
en ontvangen daar dan ook de nodige ondersteunende 
materialen. Via http://www.indevuilbak.be/claim-uw-plek 
kan je op kaart ook de plek claimen die jij mee helpt pro-
per houden. Heb je na inschrijving een volle zak zwerfvuil 
ingezameld of tref je een groot sluikstort aan dan neem je 
contact op de milieudienst en zorgen we voor een oplossing.

Heb jij interesse om het zwerfvuil in je straat mee aan te pakken? neem dan contact op 
met de milieudienst, Dorpsstraat 7, 3450 Geetbets, 011 58 65 62, milieu@geetbets.be

"Wij zijn ondertussen al meter/peter"

Meer info: 011-58.65.62 of milieu@geetbets.be

GrAtis BLoeMenAKKerMenGseL
Af te halen op de milieudienst, Dorpsstraat 7, 3450 Geetbets
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MILIEU

Breng je harde en zachte plastics naar het con-
tainerpark! 
Vanaf 1 juli 2016 kan je op alle EcoWerf-con-
tainerparken terecht met je harde en zachte 
plastics. Als we allemaal ons steentje bijdragen, 
kunnen we jaarlijks negen kilogram plastic per 
inwoner recycleren. 
Door deze plastics uit de huisvuilzak te laten, 
stoten we 12% minder CO2 uit bij de verbran-
ding van het restafval. Dit betekent 2.219 ton 
CO2 minder per jaar voor het werkingsgebied 
van EcoWerf. Dankzij de recyclage hebben we 
ook minder nieuwe grondstoffen nodig om op-
nieuw harde plastics te produceren. Hierdoor 
vermijden we jaarlijks de uitstoot van zo’n 7.500 
ton CO2. Dit project draagt bij tot de doelstel-
lingen van het klimaatplan van EcoWerf en de 
provincie Vlaams-Brabant.

Wat zijn harde en zachte plastics precies? 
Harde plastics zijn bijvoorbeeld plastic buizen, 
dakgoten, emmers, dozen, grote bloempotten, 
ramen, deuren, rolluiken, speelgoed, bierbak-
ken, planchetten, wasmanden en tuinmeubelen. 
Zachte plastics zijn onder andere folies, draag-
tassen, zakjes, kuipjes en vlootjes, kleine potjes, 
kleerhangers en klein speelgoed.

Wat gebeurt er met de plastics?
De harde plastics gaan na de inzameling naar 
een recyclagecenter, waar ze manueel gesorteerd 

worden per kunststoftype. Vervolgens worden 
ze tot kleine stukjes gemalen, gesorteerd door 
middel van verschillende technieken, zoals infra-
roodtechniek, en gereinigd. Ten slotte worden de 
stukjes tot granulaat gemalen dat opnieuw ge-
wassen wordt en het basismateriaal vormt voor 
nieuwe plastics. 
De zachte plastics vormen een meer diverse groep 
dan de harde plastics. Deze worden gewassen, 
gemalen en gedroogd vooraleer ze verwerkt wor-
den tot materiaal voor bijvoorbeeld straatmeubi-
lair, compost- en moestuinbakken. 

Hoe bied ik mijn plastics aan?
Vanaf 1 juli 2016 kan je met harde en zachte 
plastics terecht op alle ecowerf-containerparken. 
Reinig je plastics en verwijder alle niet-plastic on-
derdelen. De zachte plastics bied je aan in een 
speciale roze zak die we daarvoor ontwikkelen. 
Deze zak kost 25 cent. Het tarief voor de harde 
plastics wordt bepaald in functie van de gangba-
re tarieven. 
Over de praktische afspraken zoals de verkoop-
plaatsen van de roze zakken, de tarieven en de 
concrete sorteerregels, ontvang je eind juni een 
uitgebreide brochure. 

inzameling plastic
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Zachte plastics

Harde plastics
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VEILIGHEID

De politie geeft graag tips om sacjacking te voorkomen. Geetbets wordt helemaal niet geplaagd 
door deze nieuwe rage, maar een verwittigd man is er twee waard en je kan beter voorkomen dan 
genezen. 

Sacjacking is een diefstal met geweld waarbij de daders een handtas of andere waardevolle spul-
len grijpen nadat ze de zijruit van een auto hebben ingeslagen of de deur hebben opengetrokken 
terwijl de bestuurder vertraagt of helemaal gestopt is. Soms proberen de daders hun slachtoffers 
te misleiden, maar evengoed liggen ze aan stoplichten op de loer.

Hoe voorkom je sacjacking?
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Laat niets van waarde zichtbaar in de wagen liggen. 

Houd tijdens het rijden de vensters gesloten en de deuren op slot. 

Als men je aanspreekt, blijf dan zitten, doe de ruit enkel op een kier open 
en houd de gordel aan. 

Als het verkeer vertraagt of stopt, kijk dan rond of je iets verdachts ziet. 

Laat altijd wat afstand tussen jezelf en je voorligger, dan kan je, indien nodig, 
gemakkelijker wegrijden. 

Als je een kruispunt met lichten nadert, kan je beter op tijd vertragen om zo kort 
mogelijk stil te staan. Zo verklein je de kans voor eventuele daders om hun slag te slaan. 

in geval van diefstal, neem onmiddellijk contact op met de politie, die jouw informatie  
zal doorgeven aan de patrouilles op het terrein.

enkele nuttige tips:



BOEK “UITGELEzEN”

FOTOWEDSTRIJD
Herken jij de plaats waar deze foto genomen werd? 

Geef een zo precies mogelijke omschrijving via info@geetbets.be of bezorg onderstaand 
antwoordformulier aan de communicatiedienst, Dorpsstraat 7 en maak kans op een leuke prijs.

De winnaar wordt door een onschuldige hand geloot uit alle correcte antwoorden. 

Voornaam en naam: 
Adres:
Tel:
Antwoord: 

AntWoorDForMuLier
TE BEZORGEN VOOR 14 JULI

Lieve Arts is sinds haar jeugd verslaafd aan 
boeken. Zodanig dat ze soms haar werk laat 
staan om zich in een spannend verhaal te stor-
ten. Zelfs in de auto is geen boek veilig voor 
Lieve. Zij las voor ons “Als het zaterdag wordt”, 
van het schrijversduo nicci Gerard en Sean 
French, dat zich nicci French noemt. 
Lieve spreekt met veel passie over boeken, be-
leeft de verhalen en noemt ieder boek een ver-
rijking.

Aan boeken verslaafde Lieve Arts leest zelfs in de auto

Lieve Arts (52) is afkomstig van het Limburgse Die-
penbeek. Ze voelt zich als Limburgse goed thuis 
in Rummen. Lieve is van opleiding handelsingeni-
eur beleidsinformatica en gaf les aan het Hoger 
Handelsinstituut Hasselt (de huidige PXL),  de ho-
geschool die ze achtereenvolgens ruilde voor het 
Ministerie van Financiën (FOD) en Kind en Gezin. 

Ze huwde met Luc Devue en woont sinds 1992 
in deelgemeente Rummen. sinds de aanvang van 
de huidige legislatuur maakt Lieve deel uit van het 
beheersorgaan van de bibliotheek van Geetbets. 
“ik lees heel graag en ben erg geïnteresseerd in 
de bibwerking”, vertelt Lieve. “ik grijp altijd naar 
nieuwe boeken, liefst ...

››

Het antwoord op de vorige fotowedstrijd was “het bruggetje dat over het beekje voor de sint-Annakapel in Grazen ligt”.
We selecteerden de volgende winnaar: “Jeanine Vertongen” uit Grazen. Zij won een fl eecedekentje voor de late zomeravonden.
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Melding kan je doorgeven via de gemeentelijke website: www.geetbets.be. Bovenaan de webpagina vind je de 
“meldingskaart”. Defecte straatverlichting kan je steeds gratis telefonisch (0800 60 777) melden aan infrax. 
De binnengekomen meldingen worden altijd aan de betrokken diensten doorgegeven. 

indien je niet over internettoegang beschikt, kan je je melding bezorgen door onderstaand meldingsformulier:

• te deponeren in de brievenbus aan de ingang van het gemeentehuis, Dorpsstraat 7;
• door ze af te geven aan de onthaalbalie van het gemeentehuis;
• door ze gefrankeerd op te sturen naar: gemeente Geetbets, Dorpsstraat 7, 3450 Geetbets.

MELDInGSFORMULIERm

m

Hierbij meld ik: 

DATUM: 

VOORnAAM En nAAM:

ADRES:                  

TEL:

Dat in de volgende straat, ter hoogte van huisnummer: 

£ het wegdek beschadigd is
£ het fietspad of trottoir dient hersteld te worden
£ de signalisatie (verkeersbord, straatnaambord, zebrapad) moet hersteld worden
£ het ruimen van de sloten gewenst is
£ de riolering, wateropvanger verstopt is
£ er een defecte waterleiding is
£ het openbaar groen dient gesnoeid te worden
£ onderhoud van de zijbermen nodig is
£ het bushokje beschadigd is
£ de vuilnisbakken dienen geledigd te worden
£ andere

✃

Aan anonieme meldingen wordt geen gevolg gegeven.

HEB JIJ IETS TE MELDEn?

          psychologische thrillers. Daar ga ik helemaal 
in op. Vooral buitenlandse, vrouwelijke auteurs als 
Tess Gerritsen, Paula Hawkins, Karin slaughter en 
Karin Fossem lees ik graag. Tegelijk houd ik van 
Jef Geeraerts, Tom Lannoye, Kristien emmerechts 
en Dimitri Verhulst, terwijl ik Herman Brusselmans 
of Pieter Aspe niet aanraak. Ook lees ik poëzie en 
historische romans.” 

Lieve groeide op in een gezin van negen kinderen 
en hield zich, net als haar moeder en vier zussen, 
bezig met literatuur. “Met lezen kom ik helemaal 
tot rust. Lezen is voor mij wegvluchten en me af-
sluiten van de realiteit. ik lees veel liever een boek 
dan naar tv of een film te kijken. Als jongere fiets-
te ik altijd naar de bib van Diepenbeek. Tijdens 
vakanties bezoek ik nu overal bibliotheken en er-
vaar de enorme verschillen onderling.”
“Het boek Als het zaterdag wordt koos ik omdat 
het op dat ogenblik het allernieuwste in de bib 
was”, vervolgt Lieve. “Het is een echte aanra-
der voor elke boekenliefhebber die van het genre 
houdt. Voor jongeren valt het te zwaar uit, zeker 

omwille van het gewelddadige. Het boek, dat 
bijna 400 pagina’s telt, handelt over de 32-jari-
ge Hannah die 14 jaar onschuldig opgesloten zit 
in de gevangenis, veroordeeld voor de moord op 
haar moeder, stiefvader en jonger broertje. De 
moorden waren spraakmakend en domineerden 
de kranten vanwege het gewelddadige karakter. 
Psychotherapeute Frieda Klein moet nagaan of 
Hannah daadwerkelijk gestoord is.”

Lieve Arts is heel enthousiast over de bibliotheek 
van Geetbets. “Alleen is er te weinig ruimte, zodat 
een leeshoek of leescafé voor volwassenen ach-
terwege blijft”, zegt Lieve. “ik raad iedereen aan 
geregeld de bib te bezoeken. er is wel altijd een 
boek te vinden dat 
iemand interes-
seert. Zelfs hob-
byboeken lokken 
nieuwe lezers naar 
de bib”, besluit 
Lieve, wiens dochter Paulien de winnaar 
van de allereerste Leeszomer is. 

"Ieder boek 
is een verrijking” 

- Lieve -

›› 
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