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Op 14 oktober vindt de 4de Gete quiz ten 
voordele van Passhuis plaats. Op 6 november 
kan je een bezoekje brengen aan de Kunst-en 
hobbybeurs. Ook doet sinterklaas weer zijn in-
trede in het land en kan je hem 27 november 
opwachten in het GOC Pax. 

P. 7 Wat valt er deze maanden zoal 
te beleven in onze gemeente? 

Tenslotte staan we even stil bij de brandveiligheid in je woning. 
wist je dat rookmelders mensenlevens kunnen redden? Het 
aanschaffen van rookmelders is een kleine investering die bij 
brand een wereld van verschil kunnen betekenen. Heb je geen 
idee waar je deze best installeert in je woning, vraag dan raad 
aan de brandpreventieadviseur. 

P.13 Brandveiligheid in je woning

weet je waarvoor je terecht kan bij hen? Je ont-
dekt het allemaal in het interview met Rudi en 
Frederik. Zij lichten een topje van de sluier van 
de zaken waarvoor zij dagelijks worden aange-
sproken. 

Op 20 oktober is het de dag tegen kanker, een dag waar-
op er expliciete aandacht wordt gevraagd voor het gevecht 
tegen kanker. we roepen op om verbondenheid te tonen 
met kankerpatiënten, hun hulpverleners en al wie om 
hen bekommerd is. Daarom organiseert de seniorenad-
viesraad in samenwerking met sociaal huis en gemeente 
Geetbets twee dansnamiddagen en schenkt de opbrengst 
integraal aan de stichting “Kom op tegen Kanker”. 
Dans jij ook met ons mee?
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P. 4 Ken jij onze wijkagenten?

P. 12 Kom op tegen kanker.
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Betserse Badminton Club biedt recreatieve badminton aan

In de rubriek In de kijker laten we een ondernemer, vereniging of inwoner aan het woord. De selectie 
van de ondernemer of vereniging vloeit voort uit de vrijwillige aanbiedingen via info@geetbets.be. 
De Betserse Badminton Club komt als eerste vereniging aan bod.

Betserse Badminton Club biedt recreatieve badminton aan
 

De dynamische Betserse Badminton Club BBC, die een veertigtal leden telt, biedt ge-
interesseerde sporters drie gratis sessies recreatieve badminton aan in sporthal De 
warande in Rummen om kennis te maken met deze boeiende sporttak.

 
“De Betserse Badminton Club bestaat al meer dan 25 jaar”, vertelt voorzitter Marc Beelen. “Onze 
club heeft de intentie iedereen in Geetbets en omstreken, vanaf ongeveer 16 jaar, de kans te geven 
actief de badmintonsport te beoefenen. ieder lid kan twee keer per week, dinsdag- en donderdag-
avond tussen 20 en 22 uur, badminton spelen in sporthal De warande. Het nodige materiaal is 
aanwezig en de badmintonspelers kunnen gebruik maken van kleedkamers en douches.”
 
“De BBC is een club die de badmintonsport beoefent op recreatieve basis. iedereen krijgt de kans 
te spelen op eigen niveau en wanneer zij of hij dat wil. er wordt meestal dubbel maar ook enkel ge-
speeld, gemengd of niet gemengd. Je hoeft zeker geen ervaring te hebben om er aan te beginnen. 
Langzaam maar zeker rol je in de technieken en regels en na een tijdje ben je er mee weg. Als er 
meerdere nieuwe leden opdagen richten we enkele initiatielessen in. Twijfel dus zeker niet en kom  
eens een kijkje nemen op een dinsdag- of donderdagavond. Breng alvast sportieve kledij mee. Je kan 
trouwens drie keren gratis komen proeven van deze leuke sport.”
 
“naast badminton spelen houden we er ook enkele andere activiteiten op na: ons jaarlijks etentje, 
een winterwandeling en in de zomer een fietstocht. we houden van een sportieve groep met een 
gezonde teamgeest. 

      neem ook eens een kijkje op onze website www.betsersebadmintonclub.be. Daar krijg je 
alle info over de club en hoe lid te worden. Mij kan je bereiken op 0475-46.32.35 voor bijko-
mende info,” besluit Marc Beelen, die hoopt heel wat nieuwe badmintonbeoefenaars te mogen 
begroeten.

 



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

IN
 D

E
 K

IJ
K

E
R

in de kijker 

“Wijkagenten vervullen een heel belangrijke sociale functie”

Met Rudi Aron en Frederik Vrindts beschikt de gemeente Geetbets over twee wijkagenten die kort 
bij haar inwoners staan en vaak een belangrijke, sociale functie vervullen. Beide ‘armen van de 
wet’ voelen zich goed in Geetbets en weten door hun aanpak de gunst van de meeste inwoners te 
winnen, wat niet wegneemt dat ze hun politionele opdrachten nauwgezet moeten uitvoeren. Wij 
spraken met beide wijkagenten in een ontspannen sfeer op het politiekantoor in het gemeentehuis.

Rudi Aron (55), afkomstig van Ransberg en woonachtig in Kortenaken, deed 33 jaar ervaring op bij 
de interventiepolitie, om sedert drie jaar te werken als wijkagent in Geetbets. “De opdracht van een 
wijkagent is totaal verschillend met die van de interventiedienst”, zegt Rudi. “Als wijkagent is het con-
tact met de bevolking al van ’s morgens heel laagdrempelig als je bijvoorbeeld aan de schoolpoort 
staat. 

Frederik Vrindts (39), afkomstig van Glabbeek en woonachtig in waanrode, kwam in 1999 bij de 
politie terecht. in Geetbets fungeert hij al vier jaar als wijkagent. “Vertrouwen wekken bij de inwoners, 
hen laten welkom voelen, ervoor zorgen dat ze ook al eens met nuttige info langskomen die oplos-
singen kan bieden, dat moet je als wijkagent trachten te bereiken”, weet Frederik. “ik heb een goede 
band met de bevolking en werk hier graag.”

inwoners kunnen met heel wat zaken terecht bij de wijkagenten. “Het melden van verloren documen-
ten, geschillen binnen het gezin of met buren, het vaststellen van diefstallen. Dat zijn zaken waarmee 
men geregeld langskomt”, vervolgen Rudi en Frederik. “wij moeten veelal bemiddelen, lukt dat niet, 
dan wordt het geschil voor en door de vrederechter beslecht. Dat is in 90 procent van de gevallen 
zo. wij kunnen als wijkagenten niet alles oplossen. Ook het vaststellen van domicilie staat op ons 
opdrachtenlijstje, naast bezoek krijgen van inspectiediensten, bijstand verlenen aan deurwaarders, 
de veiligheid aan scholen verzekeren, vakantietoezicht uitvoeren, klachten over te snel rijden.”

Rudi Aron is in hoofdzaak verantwoordelijk voor de deelgemeente Geetbets, terwijl Frederik Rummen 
en Grazen onder zijn hoede heeft. Frederik is daarenboven één van de vijf leden van HyCap die de 
politiezone Hageland telt. Hycap is een ordehandhavingsteam dat ingeschakeld wordt bij bijvoor-
beeld betogingen, voetbalwedstrijden en grenscontroles.

De politie bereiken doe je voor dringende in-
terventies en ’s nachts via het telefoonnum-
mer 101. Je komt in een centrale in Leuven 
terecht, die meteen de interventieploegen 
van de politiezone Hageland alarmeert. 

Voor niet-dringende zaken telefoneer of mail 
je best naar de wijkagenten: 
011-58.65.90 
of wijk.geetbets@politiehageland.be.

Het hoofdgebouw van politiezone Hageland 
aan de Eugeen Coolsstraat kan je telefonisch 
bereiken op het nummer 013-35.03.50.

CONTACTGEGEVENS
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Gemeenteraadszitting van donderdag 25 augustus 2016

nieUWS

Herdenking oorlogsslachtoffers op 11 november 

De slotplechtigheid van 11 november 2016 wordt vrijdag om 11.30 uur gehouden in de sint-Pau-
luskerk van Geetbets met het traditioneel Te Deum “Voor God en de koning” naar aanleiding 
van de Dag van de Dynastie (15 november) én het neerleg-
gen van bloemen aan de oorlogsmonumenten naast de kerk. 
Voordien wordt een bloemenhulde gehouden in de kerk van 
Grazen (10 uur), op het Dorpsplein in Rummen (10.30 uur) 
en op het stationsplein in Geetbets (11.15 uur). een Poolse 
militaire delegatie zal aanwezig zijn en ook bloemen neerleg-
gen. na afloop biedt het gemeentebestuur de bevolking een 
receptie aan in Old & wice. De Brass Band Haspengouw, het 
Parochiaal Zangkoor sint-Paulus Geetbets en organist Juul 
Bergers zorgen voor de muzikale omlijsting
 

• Tijdelijke vervanging raadslid Eva Prouvé

Raadslid eva Prouvé (GVP) wordt tijdelijk vervangen naar aan-
leiding van de geboorte van haar zoontje Toon. Marc Velkeneers 
(GVP) legde de eed af als tijdelijk gemeenteraadslid. Bij de 
jongste gemeenteraadsverkiezingen behaalde Velkeneers 178 
naamstemmen. Hij behoudt wellicht tot begin oktober 2016 zijn 
mandaat, waarna eva Prouvé terugkeert naar de gemeenteraad.

• Definitieve vaststelling RuP “bedrijventerrein Rummen”

Het aangepaste Ruimtelijk uitvoeringsplan “Bedrijventerrein Rummen” werd definitief vastge-
steld. Het bedrijventerrein, nog geen 5 ha groot, wordt ingeplant tussen Kraaistraat en Grote 
steenweg. De zonevreemde woning aan de Grote steenweg wordt uiteindelijk niet uit het ontei-
geningsplan gehaald. een groene bufferzone van 15 m rond het woningperceel vormt de schei-
ding met het bedrijventerrein. Achter het woongebied van de Kraaistraat komt een gemengde 
bufferzone van minstens 30 m. De eerste steen op het bedrijventerrein wordt gelegd  einde 2018 
of in het voorjaar van 2019.

• Aanpassing reglement gebruik van vuurwerk

Twee artikels inzake het verbod op het afsteken van vuurwerk werden aangepast. 
“Met uitzondering van de door de gemeente georganiseerde vuurwerken ter gelegen-
heid van de kermissen is het in de gemeente Geetbets verboden om het even welk 
feestvuurwerk of spektakelvuurwerk af te steken of te laten ontploffen, tenzij de bur-
gemeester of het college een voorafgaande en schriftelijke toelating geeft.” Wie het 
reglement overtreedt betaalt een administratieve boete van maximum 350 euro. 

Openbare verkoop oude boeken 
De gemeente Geetbets verkoopt dinsdag 11 oktober om 19.30 uur in het gemeente-
huis een grote hoeveelheid oude boeken, in één gezamenlijk lot. De boeken zijn te 
bezichtigen vanaf 19 uur en worden verkocht aan de hoogste bieder.
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Senioren reizen met de Omnipas 65+ overal in Vlaanderen onbeperkt met elke bus en tram van 
De Lijn. De Omnipas 65+ kost slechts 51 euro per jaar of niet eens 1 euro per week. Ben je zwaar 
beladen na het winkelen of moe na een dagje in de weer? Stap dan gewoon de bus of tram op met 
je Omnipas 65 +.

wie al over een Omnipas 65+ beschikt ontving in juli een brief van De Lijn om de pas te verlengen. 
Zo niet, of de brief ging verloren, bel je het infonummer 070 220 200 (0,30 euro/minuut) om een 
verlengingsbrief aan te vragen.

een Omnipas 65+ bestellen doe je via www.delijn.be/tarieven door het aanvraagformulier in te vul-
len of je gaat naar een Lijnwinkel. De Lijn stuurt vervolgens binnen de 10 werkdagen een overschrij-
vingsformulier op. na betaling wordt jouw MOBiB-kaart met daarop je Omnipas 65+ abonnement  
opgestuurd. 

Door onze gemeente rijden Lijn 22 Tienen – Budin-
gen – Diest, Lijn 26 Tienen – Tienen Industriepark – 
Budingen – Kortenaken – Halen, Lijn 30 Sint-Truiden 
– Herk-de-Stad – Lummen – Beringen en Lijn 715 
Belbus Sint-Truiden – Geetbets – Zoutleeuw. 

nieUWS

Met Omnipas 65+ reis je zorgeloos en goedkoop
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Meer info: www.delijn.be/geetbetsi

sinterklaas maakt zondag 27 november zijn op-
wachting in Gemeentelijk Ontmoetingscentrum 
Pax aan de Ketelstraat in Rummen. Het onthaal 
van de goedheilige man wordt vanaf 15 uur voor-
bereid met allerlei leuke activiteiten en spelletjes, 
terwijl de kindervriend zelf tegen 16 uur verwacht 
wordt. wie er graag vroeg bij is, kan in het GOC al 
vanaf 14.30 uur terecht. 

        Vooraf inschrijven bij de secretaresse van de sint 
is nodig en gebeurt via nancy.vds@hotmail.com. Je 
kan ook een huisbezoek van sinterklaas aanvragen 
bij zijn secretaresse nancy. sint is momenteel nog 
vrij vrijdagavond 2 december, zaterdag 3 en zon-
dag 4 december de hele dag en maandagavond 5 
december. 
 

Aankomst Sinterklaas 27 november in GOC Pax 

Uitzonderlijke afwijking op het openingsuur.
Op 4 oktober 2016 zijn de medewerkers van de dienst burgerzaken naar een opleiding. Bij-
gevolg zal de dienst burgerzaken die dag uitzonderlijk pas vanaf 18u00 i.p.v. 17u00 openen. 
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Voorleesweek 2016

Een jaar de tijd om concessie aan te vragen voor vervallen graven

Vrije Tijd

BUrGerZAken

De Voorleesweek 2016 vindt plaats van  21 tot en met 
29 november. naar aanleiding daarvan wordt woens-
dag 26 oktober van 15u tot 15u45 In het donker van 
de nacht door Pikarnel voorgesteld in de bib, Dorps-
straat 5, Geetbets. Alle kleuters en leerlingen van het 
eerste en tweede leerjaar zijn van harte welkom.

iedereen Leest wil iedereen aansporen om voor te le-
zen. Omdat voorlezen de taalontwikkeling en de fan-
tasie stimuleert. Omdat voorlezen nieuwe werelden 
opent. niet alleen bij kleuters, maar ook bij kinderen 
die zelf al lezen. Voorlezen is van iedereen, voor ieder-
een. Van 0 tot 99 jaar. 

De cultuurraad organiseert zondag 6 november 
van 10 tot 18 uur de tweejaarlijkse Kunst- en 
hobbybeurs in Sporthal De Warande aan de Ke-
telstraat 50 in Rummen.

Meer dan 50 standhouders tonen hun kunnen in 
het schilderen, mandenvlechten, sieraden ont-
werpen, beeldhouwen, knutselen, keramiek ma-
ken en streekproducten. De toegang is gratis en 
iedereen is uiteraard van harte welkom.

Bij de inventarisering van de grafconcessies en de niet-geconcedeerde graven voor de begraafplaat-
sen van Geetbets, Rummen en Hogen, heeft men vastgesteld dat een aantal graven intussen ver-
vallen zijn. in oktober is hieromtrent een bekendmaking geplaatst zowel aan het graf zelf als aan de 
ingang van de begraafplaatsen. Vanaf deze bekendmaking beschikken de nabestaanden over een 
termijn van één jaar om de concessie te hernieuwen of een omzetting naar een concessie aan te 
vragen zodat het graf van de dierbare(n) kan worden behouden.
een grafconcessie is een soort 'gebruiksrecht', dat de gemeente verleent en waarin vastgelegd staat 
hoe lang je gebruik mag maken van een bepaald graf op een gemeentelijke begraafplaats. 

       Voor de aanvraag tot hernieuwing of omzetting van 
         de grafconcessie, kan je je richten tot Christa Schollen, 
011-58.65.35, cs@geetbets.be of Sandy Boa, 011-58.65.21, 
sb@geetbets.be. Zo je kiest voor geen hernieuwing of om-
zetting zal het graf worden ontruimd. De niet weggenomen 
graftekens en de nog bestaande ondergrondse constructies 
worden op dat moment van ambtswege eigendom van de 
gemeente.

            De 10de kunst- en hobbybeurs 6 november in Sporthal De Warande 
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De Betsers: een jaaroverzicht

jeUGdkATern
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Te Deum voor vredevolle samenleving
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De concelebrant van federatiepastoor Johny Van Rom-
puy hief 21 juli in de sint-Pauluskerk van Geetbets het Te 
Deum aan naar aanleiding van de nationale Feestdag. 
Het Parochiaal Zangkoor sint-Paulus Geetbets, onder 
leiding van organist Juul Bergers, beantwoordde de voor-
zanger. Brass Band Haspengouw van dirigent Léon Pétré 
tekende voor het orkestraal werk.
De gemeentebesturen van Geetbets en Zoutleeuw stuur-
den een delegatie, met de Geetbetse burgemeester Jo 
Roggen op kop. De Militaire Vriendenkring Geetbets was 
vertegenwoordigd door Filip Roosbeek. er werd onder 
meer gebeden voor de koning en een harmonische, vre-
devolle samenleving. 

Het tweede gemeentelijk sportkamp van de zomervakantie vond 
plaats van 22 tot en met 27 augustus in sporthal De warande. 
De deelnemers kregen veel sporttakken aangereikt waaronder  
baseball, hockey, circus, trefbal, frisbee, boogschieten, basket, 
atletiek, dans, circus, tchoukbal, volleybal en badminton. De oud-
ste deelnemers fietsten naar Herk-de-stad om er rolstoelbasket 
te ervaren, een sporttak, druk beoefend door personen met een 
handicap. Hartelijk dank aan Hubo Limburg united on wheels 
voor de fijne initiatie, aan onze toffe monitoren en alle mensen die 
meewerkten aan de geslaagde sportweken.. 

De kermis van Geetbets en de kermis van Rummen blijven publieks-
trekkers. Het weer speelt uiteraard een grote rol. De weergoden ver-
keerden niet elke kermisdag ‘in een goede bui’. Zo viel de Jaarmarkt 
van Rummen op kermismaandag letterlijk in het water tussen 10.30 
en 12.30 uur. Ook in Geetbets, een week vroeger, waren de weer-
goden ‘wat humeurig’. Globaal gezien viel het nog best mee voor 
beide kermissen. Het aantal foorkramen en initiatieven van inwoners 
en verenigingen nam toe, vooral in Geetbets. Het aanbod artiesten 
was eveneens groot. Ook het wielrennen kreeg weer veel aandacht 
met onder meer de 60ste Grote Geteprijs (Geetbets) en De Hageland 
Classic (Rummen) voor elite zonder contract en beloften, naast de 
twee dorpelingenkoersen en de Grote Geteprijs voor junioren.

Sportkamp heeft aandacht voor sport voor andersvaliden

Kermissen blijven leuk voor jong en oud

Prijsuitreiking Leeszomer

Hilke Jans (10) uit sint-Truiden werd door schepen van Bibliotheek 
elke Allard uitgeloot als hoofdwinnaar van Leeszomer 2016 en ont-
ving een knappe rugzak. Tien kleuters en 38 lagere schoolleerlin-
gen voltooiden hun wedstrijdopdrachten tijdens de vakantie. Alle 
laureaten kregen als beloning een leuk gadget en een dvd-bon.
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       Jouw activiteit in de volgende G’zet? 

Geef je evenement in voor 7 november 2016 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 na-
tuurlijk in www.geetbets.be. Ook de wekelijks terugkerende activiteiten vind je op onze website.

l

Natuurwandeling in Aronsthoek
T zo 04/12/16
     van 13u45 tot 16u00
H  
    Dorpsstraat 52
    d /
i 011/674560
     Aulenteer nP en Toerisme sint-Truiden

ZO 04/12/2016

Kleur en stijl
T di 04/10/16, di 11/10/16, di 18/10/16
     telkens van 19u30 tot 22u00
H Gemeentehuis
    Dorpsstraat 7
    d 34
i info@vormingplusob.be
    Vormingplus Oost-Brabant

WO 10/08/2016

Zelf kaarsen maken met kaarsresten
T ma 22/08/16 tot vr 26/08/16 
H Gemeentehuis 
     Dorpsstraat 7
    d 10
i info@vormingplusob.be
    Vormingplus Oost-Brabant

WO 30/11/2016

Het circus Pepino komt naar 
Rummen (Geetbets)
T za 05/11/16 om 16u00, zo 06/11/16
    om 15u00, wo 09/11/16 om 14u00 
H Parking sporthal - Rummen (Geetbets)
    d 10
i circuspepino@hotmail.com
    Circus Pepino

ZA 05/11/2016

Jubileumeditie Buffet à volonté
T za 15/10/16 van 17u00 tot 21u00,
     zo 16/10/16 van 11u00 tot 14u00 
H Kasteel van Hoen - Kasteellaan 17
    d 18
i gerdasmets@hotmail.com
     tony.jacobs@openvld.be
     Liberale ontspanningskring afd. Geetbets

ZA 15/10/2016

Ijzer wordt Kunst
T za 16/10/16 
     van 10u00 tot 18u00
H Monnikenhof van Vlierbeek 
    Kasteellaan 5
    gratis
i ann63@live.be 

ZA 16/10/2016
Vroegtijdige zorgplanning
T do 27/10/16 
    om 19u30
H
    Ketelstraat 40
     /
i leuven@cm.be
     CM Geetbets

DO 27/10/2016
 Muzikale parels show

T di 18/10/16 
     van 10u00 tot 20u00
H Vertrek sporthal De warande
     Ketelstraat 54
     d 47
i  011 58 32 16

DI 18/10/2016

Van vroeger tot nu show
T di 08/11/16 om 10u00
H Vertrek sporthal De warande
     Ketelstraat 54
     d 29,95
i 011 58 32 16
     gepensioneerdenbond Rummen

DI 08/11/2016

Sfeervolle kerstshow
T di 13/12/16 om 10u00 
H Vertrek sporthal De warande 
     Ketelstraat 50
      d 29,95
i  011 58 32 16
     gepensioneerdenbond Rummen

DI 13/12/2016

Opendeurdag Step-Ken
T zo 02/10/16 van 10u00 tot 18u00
H Parochiezaal Rummen
    Ketelstraat 37
     /
i  011 58 32 16
     gepensioneerdenbond Rummen

ZO 02/10/2016

Verwendag in de bib
T za 08/10/16 van 09u30 tot 12u30
H Bibliotheek
     Dorpsstraat 5
     /
i bib@geetbets.be
     BiB Geetbets

ZA 08/10/2016
Dansnamiddag senioren Geetbets
T wo 12/10/16, wo 09/11/16, wo 14/12/16
     telkens van 13u30 tot 18u00
H goc Pax 
    Ketelstraat 18A
    d 15
i as@geetbets.be
    seniorenadviesraad Geetbets

WO 12/10/2016

Maandelijkse samenkomst 
Gepensioneerden Geetbets
T wo 07/09/16, wo 05/10/16, wo 02/11/16
     wo 07/12/16 telkens om 12u30 
H Parochiezaal Hogen - Hogenstraat 100
     d 10
i gwendolien.depre@telenet.be
     Gepensioneerden Geetbets

WO 07/09/2016
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WeLZijn

Gratis juridisch en huur- advies voor alle inwoners

Infosessie inbraakpreventie 
In de raadzaal van het gemeentehuis vindt donderdag 27 november 
van 13.30 tot 15 uur een infosessie voor senioren plaats over in-
braakpreventie. De infosessie wordt georganiseerd door het Sociaal 
Huis, in samenwerking met de Politiezone Hageland. 

Sinds 2008 blijft het aantal woninginbraken in België stijgen, tot 
meer dan 75.000 in 2013. Dat zijn meer dan 200 inbraken per dag. 
De maatschappelijk kost die hiermee gepaard gaat, bedraagt jaar-
lijks meer dan 350 miljoen euro. Een slimme en gezamenlijke aan-

pak is nodig, met aandacht voor de verschillende schakels van de veiligheidsketen. Preventie is 
misschien wel de belangrijkste schakel.

i Meer info :  Martine Steenbergen– ms@geetbets.be – 011 586 583.  

l

iedere inwoner van onze gemeente kan in het sociaal Huis terecht bij een jurist voor GRATIS 
juridisch advies over bijvoorbeeld  echtscheiding, erfenis, huurcontract, … Dit kan elke eerste 
dinsdag van de maand zonder afspraak en dit tussen 16.30 tot 17.30 uur 

Als je als huurder vragen hebt over alles wat met huurwetgeving te maken heeft - problemen 
met de verhuurder, nakijken van contracten … - kan je als inwoner van Geetbets hiervoor 
kosteloos terecht bij de Huurdersbond Vlaams – Brabant via het sociaal Huis van Tienen. Dit 
ENKEL op AFSPRAAK, telkens op dinsdag tussen  9.30 en 13 uur.

Zit je met een bepaalde vraag of probleem? 
Aarzel niet en contacteer deze kosteloze diensten. informeren is immers steeds de eerste stap 
naar een goede oplossing. Zit je met een andere vraag en weet je niet waarheen? Contacteer 
dan gerust onze sociale dienst. wij kijken samen met je wat we voor jou kunnen betekenen of 
welke dienst jou behulpzaam kan zijn.





12      ❘      nieuws     ❘     (Be)LeVen     ❘     uiT in GeeTBeTs     ❘     WELZIJN     ❘     wOnen en weRKen

l

W
E

LZ
IJ

N

A

Dans met ons mee en kom op tegen kanker

Op 20 oktober organiseert Kom op tegen Kanker zijn jaarlijkse 
Dag tegen Kanker. Op deze dag wordt er expliciete aandacht 
gevraagd voor het gevecht tegen kanker. Daarom zal het ge-
meente- en OCMw-personeel 20 oktober gele lintjes dragen. 
elke dag krijgen liefst 113 Vlamingen te horen dat ze kanker 
hebben. 

Maar er is meer. De opbrengst van de dansnamiddagen van 
12 oktober en 9 november, georganiseerd door de senioren-
adviesraad, zal integraal gaan naar de stichting Kom op te-
gen Kanker. Dans dus met ons mee en kom samen met ons 
op tegen kanker en voor hoop. Hoop op een toekomst zon-
der kanker. 

       Vergeet niet je school- en studietoelagen aan te vragen

naar school gaan kost geld. schooltoelagen en studietoelagen van de Vlaamse overheid hel-
pen de kosten te dragen.  naar schatting 1 op de 4 leerlingen en studenten heeft recht op 
een toelage. Je komt vlugger in aanmerking dan je denkt. Ook jij hebt misschien recht op een 
toelage. Om een toelage te ontvangen moet je voldoen aan een aantal voorwaarden. Zo mag 
het inkomen niet te hoog zijn. Daarnaast zijn de nationaliteit, de opleiding en de gezinssituatie 
(leefeenheid) van belang.

Een toelage aanvragen kan je online of op papier. Online aanvragen is gemakkelijk en 
snel. Onze sociale dienst kan je helpen om jouw online aanvraag in te dienen. Breng dan 
zeker en vast de studiegegevens (school, richting, leerjaar) van je kinderen mee.

Kom op tegen kanker

oCMW

i

Ook in de winterperiode 2016-2017 gaat het sociaal Verwar-
mingsfonds verder! Dit fonds biedt een fi nanciële tussenkomst 
aan iedereen die zijn verwarmingsfactuur moeilijk kan betalen. De 
voorwaarden zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van vorig jaar. 
Je kan je aanvraag indienen in het sociaal Huis. Denk eraan dat je 
factuur niet ouder mag zijn dan 60 dagen!

i
Meer info :  
raadpleeg onze website of contacteer Guy Laermans op 011-58.65.79.

Sociaal Verwarmingsfonds



VeiLiGHeid

Rookmelders in je woning kunnen mensenlevens redden

naast het vermijden van brandrisico’s in en om de woning, is het belangrijk dat er geïnvesteerd 
wordt in voldoende rookmelders. woningbranden eisen enorm veel slachtoffers en ontwikkelen zich 
veel sneller dan vroeger. Zo er ’s nachts brand uitbreekt heb je heel weinig kans om tijdig wakker te 
worden omdat je slapend niets ruikt. De rook verspreidt zich zeer snel en is verstikkend. 

Rookmelders vervangen ‘s nachts je ogen en oren en waarschuwen je op tijd. Voldoende rookmel-
ders – in alle kamers met uitzondering van keuken, badkamer en garage - en een afgesproken 
vluchtplan zijn levensbelangrijk. een rookmelder in de nabijheid van keuken, badkamer en garage 
plaatsen is ook geraadzaam. 

eén rookmelder per verdieping is veel te weinig. in grotere woningen kan je best kiezen voor gekop-
pelde rookmelders zodat het alarm op meerdere plaatsen hoorbaar is. Zorg er voor dat rookmelders 
in afgelegen lokalen, hoorbaar zijn in de slaapkamer. 

Bespreek met heel de familie wie er bij brand wat gaat doen: wie neemt de kinderen mee, langs 
welke weg kan je naar buiten, waar hangt een sleutel, waar spreek je buiten af? Op weg naar buiten, 
sluit je zoveel mogelijk deuren. Zo wordt de brand ‘opgesloten’ en krijgt die minder zuurstof. Zorg 
eerst dat iedereen buiten is. Bel dan pas de hulpdiensten via het gratis nummer 112. Beschik je niet 
over een vluchtroute, sluit zoveel mogelijk deuren en begeef je naar het venster aan de straatzijde. 
Laat via 112 weten op welke verdieping je je bevindt. Bij brand telt elke seconde telt.

        Vraag een gratis huisbezoek aan

Hulpverleningszone Oost, Vlaams-Brabant biedt gratis en 
vrijblijvend huisbezoeken aan waarbij een brandpreven-
tieadviseur (speciaal opgeleide brandweerman of –vrouw) 
een controle doet in en rond je woning en zo de verbeter-
punten inzake de brandveiligheid van de woning kan toe-
lichten. Deze huisbezoeken kunnen aangevraagd worden 
via www.speelnietmetvuur.be.

l
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Gescheiden riolering en nieuw wegdek voor Leeuwbeekstraat en Biesemstraat

De Aquafi n- en wegenwerken in Geetbets verplaatsen zich tijdelijk naar de deelgemeen-
te Rummen. De Leeuwbeekstraat en Biesemstraat krijgen naast een gescheiden riole-
ring ook een nieuw wegdek en fi etspaden.
Aan de warandestraat komen net als aan de Leeuwbeekstraat een bufferbekken en 

een pompstation. Beide pompstations moeten zorgen dat het afvalwater in het zuiverings-
station aan de Araanstraat terechtkomt. Daarna wordt een nieuw wegdek aangelegd. Het huidig 
verkeersplateau in de Biesemstraat verdwijnt. eerst zullen de nutsleidingen in de Leeuwbeekstraat 
aangelegd worden waarvoor de start is voorzien eind oktober.

WeGen en inFrASTrUCTUUrWerken
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Boek “UiTGeLeZen”

De in Geetbets geboren en getogen Josée Pauwels (74) houdt veel van lezen. Ze is er niet aan 
‘verslaafd’, maar heeft toch bijna 60 jaar de leesmicrobe te pakken. Sinds 2008 geniet Josée van 
de vrijwilligersdienst “Bib aan huis”, georganiseerd door de bibliotheek van Geetbets. De jongste 
maanden is Josée tuk op  grote letterboeken. 

Josée Pauwels geniet van “Bib aan huis” en grote letterboeken

“ik ben al tientallen jaren lid van de biblio-
theek”, vertelt Josée Pauwels tijdens een ge-
zellige babbel. “ik trok altijd met de fiets naar 
de bib, maar na een val werd een prothese in 
mijn schouder geplaatst, waardoor ik niet lan-
ger met de fiets naar de bib kan. ik was dan 
ook heel blij dat de bibliotheek de dienst Bib 
aan huis aanbood.” een keer per maand komt 
vrijwilligster Lydia Hendrickx langs bij Josée 
met vijf boeken, uitgekozen door bibliotheek-
medewerkers naar Josée’s smaak. Tegelijker-
tijd worden de vijf eerder uitgeleende boeken 
weer opgehaald. “ik ben altijd erg tevreden 
over de gemaakte keuze”, vervolgt Josée. 
“uiteraard is het ene boek het andere niet en 
lees ik niet elk boek even graag. Mijn voorkeur 
gaat naar de boeken van Pieter Aspe. Zo las 

ik recent import. Ook houd ik van Baantjer en boeken van onder meer Deflo en Karin slaughter. De 
moederdag voor het overlijden van mijn dochter Ariane, kreeg ik van haar vier boeken van Pieter Aspe 
cadeau. Ze zei me dat het een geschenk was voor een heel speciale moederdag, alsof ze aanvoelde 
dat ze niet lang meer te leven zou hebben. Die vier boeken koester ik bijzonder.”

Josée Pauwels kreeg in haar leven heel wat te verduren. Van bij haar geboorte heeft ze een mobiliteit-
sprobleem en willen haar benen niet mee. Toch blijft Josée altijd optimistisch en vriendelijk. “ik laat 
menne iever niet zakken”, onderstreept Josée strijdvaardig en overtuigend. “een jaar na het overlijden 
van mijn 46-jarige dochter Ariane moest ik in 2012 voor altijd afscheid nemen van mijn man Robert 
Delsaert. Beiden leven nog altijd verder in mijn hart.” Josée krijgt heel veel bezoek van familie, vrienden 
en familie. “Dat is een teken dat de mensen mij graag zien en dat ik niet te veel zaag, want wie dat doet 
moet niet op veel bezoek rekenen.” Josée vindt lezen  ontspannend en goed voor het geheugen. “ik 
lees elke dag ongeveer een half uur. Vroeger was ik lid van De Boekenclub. De afgelopen jaren kreeg 
ik heel veel boeken cadeau van diverse personen, dat is een teken dat ze een goed hart hebben. ik ben 
gelukkig dat de mensen zoveel om me geven.”
Josée Pauwels leest meer en meer grote letterboeken als De ijzeren tijger (Jack Higgins) en Kat in het 
nauw (P.D. James). “Die boeken lezen gemakkelijker als je wat ouder wordt. Ze tellen meer pagina’s 
en wegen wat zwaarder.”

Korte inhoud “Import” (Pieter Aspe): Het lijk van een man spoelt aan op het strand van Zeebrugge. 
Een gokker belt de politie. Kort daarop worden hij en zijn buren op brute wijze vermoord door twee 
Russische criminelen.  Van In staat voor een raadsel. Hij krijgt ongevraagd hulp van Hakim, een Sy-
rische vluchteling die voor de Europese veiligheidsdienst werkt. Terroristen plannen een bomaanslag.
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Meer info over “Bib aan huis”: 011-58.65.52 of bib@geetbets.be



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 VÓÓR 7 NOVEMBER

Het antwoord op de vorige fotowedstrijd was “beeldje in de nis boven de deur van de kapel aan de Warande te Rummen”.
We selecteerden de volgende winnaar: “Guy Leus” uit Geetbets. Hij won een koffi emok.

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 fi etspad 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?
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