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MeeR inFO
Arlette Knaepen (0468-20.67.06) of Gerda Smets (gerdasmets@hotmail.com). 
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IN DE kIJkER 

wandelclub sOs koppelt meer beweging aan gezelligheid

Met wandelclub samen Op stap (sOs) is Geetbets weer een erkende sportvereniging rijker. Meer 
bewegen in een ongedwongen sfeer, gekoppeld aan gezelligheid, vriendschap en vermaak, vormen 
de hoofddoelstelling van de club. 

De bourgondische gezelligheid valt ons meteen op wanneer we ten huize Freddy en Gerda Ja-
mar-Smets ontvangen worden om meer te vernemen over het reilen en zeilen van en in Wandelclub 
SOS. De tafel is gedekt, koffi e en taart rukken aan. “Het kernbestuur bestaat alleen maar uit vrou-
wen”, vertelt Valère Boesmans, de man die samen met Louis Pauli elk wandelparcours uittekent. 
“De vrouwen leggen het uit, de mannen moeten volgen”, grapt Valère. Voorzitster van SOS is Arlette 
Knaepen, terwijl Gerda Smets het secretariaatswerk verricht en Hilda Swartenbroekx de fi nanciën be-
heert. Wandelclub SOS is intussen twee jaar actief, eerst als vriendengroepje, nadien als volwaardige 
vereniging. “IK bestaat in onze vereniging niet, wel WIJ”, klinkt het gemeenschappelijk. “Momenteel 
tellen we een veertigtal vaste wandelaars die geregeld opdagen. Donderdag is het wandelnamiddag. 
Lidgeld moet niet betaald worden, toch is iedereen die meewandelt, verzekerd.” Op verzoek van ve-
len engageerde Wandelclub SOS zich om wekelijks een wandeling aan te bieden na de vaste reeks 
Gezondheidswandelingen, wat meteen een succes werd. SOS houdt van natuurwandelingen, onder 
meer in de Grote Getevallei.

“Oorspronkelijk wandelden we om de twee weken, maar die frequentie werd algauw verhoogd tot 
één keer per week. We maken vooral gebruik van wandelnetwerken met wandelknooppunten. In 
tegenstelling met de Gezondheidswandelingen van de sportraad, liggen onze wandeltrajecten hoofd-
zakelijk in buurgemeenten. Ook heel wat wandelaars die deelnemen aan onze tochten komen uit 
buurdorpen als Halen, Donk, Herk-de-Stad, Zelem en Kortenaken. De deelgemeente Geetbets is 
zeer goed vertegenwoordigd. Geroutineerde wandelaars leggen meestal 10 km af aan een stevig 
tempo. De deelnemers aan de 5 km houden er eerder een gezapige snelheid op na. Babbelen en 
sjaffelen horen er bij.”

Heel belangrijk is ‘de après-wandeling’: 900 verbruikte calorieën is minstens goed voor een stuk 
taart of een stevig biertje. Maar eer het zover is, zorgen Valère en Louis dat alle deelnemers veilig het 
parcours afl eggen. Wie het eens moeilijk heeft, wordt meteen opgevangen. 
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Gemeenteraadszitting van maandag 30 januari 2017

samenvoeging alle parochies ° De gemeenteraad verleent aan het Bisdom Vlaams-Brabant 
en Mechelen eenparig gunstig advies voor de samenvoeging van de vier Geetbetse parochies 
tot één. Dat betekent dat de parochies Sint-Ambrosius Rummen, Onze-Lieve-Vrouw Bezoeking 
Grazen en Onze-Lieve-Vrouw van Vrede Hogen samensmelten met en tot de parochie Sint-Pau-
lus Geetbets. Die fusie heeft ook financiële gevolgen. Tot nu toe wordt de kerkfabriek Onze-Lie-
ve-Vrouw van Vrede Hogen gefinancierd door drie gemeenten. Geetbets betaalt 5/9, Zoutleeuw 
3/9 en Kortenaken 1/9. Daar de parochie Hogen fuseert met de drie andere parochies van 
Geetbets, moet de gemeente Geetbets de volledige financiering van de kerkfabriek Hogen voor 
haar rekening nemen. Voor de meerjarenplanning 2014 - 2019 betekent dat een meeruitgave 
van 24.769,18 euro. Zoutleeuw en Kortenaken participeren niet langer in de werking van de 
kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw van Vrede Hogen.

Gemeenteraadszitting van maandag 27 februari 2017

standpunt Hagelandse gemeenten witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen ° De raad bekrach-
tigde het standpunt van de Hagelandse gemeenten Geetbets, Kortenaken, Linter en Zoutleeuw 
over het Witboek beleidsplan Ruimte Vlaanderen. De vier gemeenten zijn bezorgd dat de lande-
lijke gemeenten de dupe gaan worden van het standpunt van de Vlaamse regering. Er zouden 
plattelandskernen ontstaan, terwijl onbebouwde gronden niet langer bebouwd zouden mogen 
worden, maar het bouwrecht verkopen wel zou kunnen. Onder meer daardoor zou het aantal 
inwoners gevoelig verminderen. Minder gronden bebouwen, maar met drie tot vier woongele-
genheden boven elkaar, is de bedoeling van Vlaanderen.

Ondergronds brengen van netten in de Biesemstraat ° De kabels van elektriciteit, tv-distributie 
en openbare verlichting worden naar aanleiding van de Aquafinwerken ondergronds gelegd in 
de Biesemstraat, meer bepaald in het gedeelte tussen de Kasteellaan en de Leeuwbeekstraat. 
De offerte van Infrax bedraagt 75.187,65 euro.

Verkoop gemeentegrond voor dispersiecabine van infrax ° Om spanningsschommelingen te 
kunnen opvangen legde Infrax een kabelverbinding tussen Halen en Geetbets langs het toe-
ristisch fiets- en wandelpad De IJzerenweg. Infrax bouwde ook een dispersiecabine achter het 
containerpark. De cabine staat op gemeentegrond, die door Infrax aangekocht wordt. Voor het 
perceelgedeelte  van 12,60 m² betaalt Infrax 6.287,40 euro. 

Gemeentehuis – offerte renovatie, detailkost en uitvoering ener-
giediensten ° De raad keurde de offerte “Renovatie, detailkost en 
uitvoering gemeentehuis Geetbets door de PBE CVBA” goed. De 
totaalkost van het project beloopt 1.505.811,54 euro en kadert in 
de geplande verbouwing van het gemeentehuis. De verbouwings-
werken starten ten laatste 15 mei en moeten eind december 2017 
afgerond zijn. Alles kadert in de integratie van het OCMW in de 
gemeentediensten.
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Valt vragenlijst ‘wat vind jij van je gemeente’ binnenkort in je bus? 

Eind maart 2017 ontvangen meerdere inwoners een brief om deel te nemen aan de rondvraag 
“Wat vind jij van je gemeente?”. Het is belangrijk dat zoveel mogelijk inwoners de vragenlijst 
invullen. De waarde van de resultaten hangt immers af van het aantal personen dat de vra-
genlijst invult. De gemeentemonitor wordt een handig informatie-instrument over wat jij vindt 
van je gemeente en je buurt.

De analyses van de rondvraag gebeuren op gemeentelijk niveau. We behandelen alle gegevens 
vertrouwelijk en anoniem. Niemand, behalve jijzelf, weet dus wat je antwoordt. 5.000 willekeurig 
gelote personen, die de vragenlijst volledig invullen, ontvangen een geschenkbon van 6 euro. De 
onderzoeksresultaten verwachten we in het voorjaar 2018. 

Het leven staat nooit stil, ook niet in je gemeente. Voor de Vlaamse overheid en je gemeentebe-
stuur is het belangrijk te weten hoe jij over je gemeente en je buurt denkt. Is het prettig wonen 
in je buurt? Is er genoeg groen in je buurt? Wat vind jij van je woning? Ben jij tevreden over de 
diensten van de gemeente? Maak jij gebruik van de voorzieningen in je gemeente? 

We beschikken over heel wat cijfermateriaal van de gemeenten, maar die vertellen weinig over 
hoe jij als inwoner zelf een aantal zaken aanvoelt. Daarom organiseert de Studiedienst van de 
Vlaamse Regering een rondvraag in de Vlaamse gemeenten.

Wil je nu al meer weten over de gemeentemonitor, dan kan je al een kijkje nemen op www.
gemeentemonitor.vlaanderen.be. Indien je vragen of opmerkingen hebt, kan je terecht op het 
gratis nummer 1700 van de Vlaamse overheid. het onderzoeksteam, de Studiedienst van de 
Vlaamse Regering & het Agentschap Binnenlands Bestuur.

sluitingsdagen gemeentehuis april, mei en juni

Het gemeentehuis zal in april, mei en juni op de volgende dagen gesloten zijn:

- Maandag 17/04: Paasmaandag

- Vrijdag 28/04: sportdag voor het gemeentepersoneel

- Maandag 1/05: Feest van de arbeid

- Donderdag 25/05: OLH Hemelvaart

- Vrijdag 26/05: brugdag

- Zaterdag 27/05: bibliotheek is gesloten

- Maandag 5/06: Pinkersmaandag 

De kinderopvang (IBO Kinderclub Schuifaf Rummen en schoolopvang Geetbets) zal 
op vrijdag 28/04 uitsluitend ’s morgens open zijn om de kinderen voorschools op te 
vangen. Er zal geen naschoolse opvang zijn. 

L

l



nieuws     ❘     (BE)LEVEN     ❘     UIT IN GEETBETS     ❘     WELZIJN     ❘     WONEN EN WERKEN      ❘      5

N
IE

U
W

S

NIEUWS

weinig of geen hinder tijdens eerste fase verbouwing gemeentehuis

Het gemeentehuis is opnieuw aan verbouwing toe. Dit keer is de integratie van het OCMw in het gemeent-
ecomplex de aanleiding. De werken, die maximaal 1.350.000 euro mogen kosten, starten 18 april en lopen 
in een eerste fase tot ongeveer einde augustus. De bezoeker van het gemeentehuis zal zo goed als geen 
hinder ondervinden tijdens die eerste fase, daar de werken alleen de verdieping omvatten.

Uitgezonderd de thuisdiensten, worden alle OCMW-dienstverleningen overgeheveld van het Sociaal Huis naar 
het verbouwde gemeentehuis, 40 m verderop aan de Dorpsstraat. Om deze opportuniteit te verwezenlijken 
en de uitbreiding van de bibliotheek mogelijk te maken, moet het g museum van de Geschiedkundige Kring 
Limes Gatia het gemeentehuis verlaten. Een gedeelte van de huidige gemeentediensten wordt flink herschikt 
wat hun locatie binnen het gemeentehuis betreft. 

Tijdens de eerste fase blijft het gemeentehuis toegankelijk via de hoofdingang en zijn alle diensten op hun 
huidige locatie, bereikbaar. Mogelijk worden enkele parkeerplaatsen voor en achter het gemeentehuis tijdelijk 
in beslag genomen omwille van de werken.

De werkzaamheden op het gelijkvloers vormen de tweede fase en vinden plaats van september tot het einde 
van het jaar. Tijdens die fase wordt de hoofdingang afgesloten en zijn de diensten bereikbaar via een ingang 
aan de achterzijde van het gemeentehuis. Meer daarover in het gemeentelijk infoblad van september.
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is supertof tijdens de zomervakantie!

Voor kinderen van 4 jaar tot 14 jaar organiseert de gemeentelijke jeugddienst Speelplein de Poel 
tijdens de zomervakantie, van 9 tot 16 uur, met een lunchpauze van 12 tot 13 uur.

Tijdens de speelpleinwerking staat de speelfunctie centraal. 
De monitoren bereiden een programma voor met activiteiten, aangepast aan de leeftijd van de kinderen. 
Daarnaast is er ook ruimte voor vrij spel. Het speelplein vindt plaats in De Poel, Vijverstraat 37, in Grazen. 

Alle dagen van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur, behalve bij daguitstappen. 
Op aanvraag is er voor en na het speelplein opvang mogelijk (van 7 tot 9 uur en van 16  tot 18 uur).

De prijs bedraagt 3 euro voor een halve dag en 5 euro voor een hele dag.

Je kan de dag zelf inschrijven voor de speelpleinwerking ter plaatse, zowel in de voormiddag als in de namiddag.  
Ook voorinschrijving is mogelijk.

De inschrijvingen starten dinsdag 6 juni en vinden plaats tijdens de openingsuren 
van het gemeentehuis op de jeugddienst.

Betaling gebeurt bij de inschrijving. Tijdens de activiteiten is je kind verzekerd. 
Geef je kinderen altijd reservekleren en zwemkledij (bij mooi weer) mee.

Speelplein

03/07 - 07/07 Kleuterspeelplein
  Voor de groteren is er die week een sportweek gepland
10/07 - 14/07 Speelplein (11/07 niet!!)
31/07 - 05/08 Speelplein 
07/08 - 11/08 Speelplein 
14/08 - 18/08 Speelplein  (15/08 niet !!)
21/08 - 25/08 Kleuterspeelplein
  Voor de groteren is er die week een sportweek gepland

DATA
y

PoelDe

Leer je kind fietsen op 2 wielen met behulp van enkele nuttige tips van een 
ervaren monitor en met actieve begeleiding van de ouders!

• Prijs: 5 euro (koek, drankje, en verzekering inbegrepen)
• De ouders ontvangen na de sessie de brochure "Kinderen op de fiets" 
   met nuttige fietsinfo en tips
• Voorinschrijving verplicht! 
   Met vermelding: naam van het kind, adres, geboortedatum en telefoonnummer
• Actieve begeleiding door 1 volwassene per kind is verplicht (in goede fysieke conditie)
• Fietshelm en eigen fiets meebrengen, technisch in orde, zonder steunwieltjes 
   en( indien mogelijk) met bagagerekje
• Doelgroep: 3 tot en met 7-jarigen die vlot kunnen fietsen met steunwieltjes 
• Op het einde van elke sessie ontvangen de kinderen een “Kijk! Ik fiets”-diploma

Kijk! Ik fiets!
13 mei 2017 om 13.30 uur - Sporthal "De Warande" - Ketelstraat 50 in Rummen

OPGeLeT! 
Voor inschrijvingen en meer inlichtingen kan je terecht bij de gemeentelijke sportdienst op 
011-58.65.46 of sport@geetbets.be. Gelieve het inschrijvingsgeld te storten op nr. Be78 0910 1891 
1086 van de sportregio Getevallei met vermelding “KiJK! ik fiets" + naam kind(eren) + “GeeTBeTs”
l
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Cultuurprogramma

VRIJE TIJD
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Cultuurprogramma

VRIJE TIJD 



MeeR inFO - TiCKeTs: iv@geetbets.be of 011 58 65 42


samen met auteur Filip Osselaer brengt 

Lucien Van impe de wonderbaarlijk mooie zomer 
van 1976 tot leven. Ze brengen verhalen over 
Thévenet en de bolletjestrui, over bedrog en 
uren in de kou met kranten op het station.

een trip door Frankrijk en Mere.
een verhaal van klein, menselijk geluk.

Het gelijknamige boek van de hand van Filip Osselaer 
verscheen bij Uitgeverij Lannoo.

Het Schatertejater: 
na de Grazense tournee, nu op dvd

Eindelijk is ze er, de dvd van het knotsgekke Schatertejater. Wie van volkse kolder houdt, durft hardop te la-
chen en geen hartaanval ten gevolge van uitzinnige pret hoeft te vrezen, moet zich halsoverkop naar de dienst 
Vrije Tijd in het gemeentehuis begeven om deze unieke dvd alsnog te bemachtigen. De voorraad is beperkt, 
in tegenstelling met de gegarandeerde lachsalvo’s.

12 euro voor Betsers volksamusement: 
er zijn ergere dingen in het leven!

MeeR inFO: vrijetijd@geetbets.be
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Jef en Florentine openen bloesemfeesten

VRIJE TIJD 

  Zo er in je portefeuille nog een papieren rijbewijs zit dat dateert van voor 1989, dan kun je  
  maar beter een nieuw europees rijbewijs aanvragen. Dat papieren rijbewijs is nog wel gel-
dig, maar politiediensten in het buitenland kunnen moeilijk doen als je zo’n oud rijbewijs bovenhaalt. Dat 
rijbewijs voldoet niet meer aan de europese richtlijnen die buitenlandse politiediensten hanteren. 

Op de oude Belgische rijbewijzen staat de voertuigklasse waarmee de bestuurder mag rijden namelijk niet dui-
delijk vermeld. Federaal minister van Mobiliteit Galant heeft de Franse overheid ingelicht over de geldigheid 
van de paspoorten. Toch bestaat de kans dat deze informatie niet doorsijpelt naar de plaatselijke politiedien-
sten.

Ook werden al enkele gevallen gemeld waarbij autoverhuurkantoren de oude Belgische rijbewijzen niet aan-
vaarden, net omdat de verhuurder niet kan zien met welke voertuigen de chauffeur al dan niet mag rijden. 
Het argument dat je rijbewijs in België wel nog steeds geldig is, zal je vaak niet voorthelpen. 

Voorkom dus dergelijke problemen en ruil je oude rijbewijs in voor een nieuw exemplaar in bankkaartformaat. 
Zeker indien de foto niet meer gelijkend is, zal ook de Belgische politie je aanmanen een omwisseling te doen 
naar het bankkaartmodel.

De nieuwe rijbewijzen hebben, in tegenstelling tot de oude, een beperkte geldigheidsduur. Net zoals de ge-
wone paspoorten moet je dit document na 10 jaar opnieuw vervangen. Het is 
uiteraard niet nodig om telkens opnieuw een rijexamen te doen. Wie eenmaal 
geslaagd is, blijft altijd recht hebben op een rijbewijs.

De afl evertermijn van een nieuw rijbewijs bedraagt maximaal vijf werkdagen. 
De kostprijs bedraagt 25 euro. Voor het aanvragen breng je je huidig rijbewijs 
mee. De pasfoto die op je elektronische identiteitskaart staat, wordt gebruikt 
voor je rijbewijs. Je hebt dus geen pasfoto nodig.

In het kader van B(l)oeiend Hageland organiseren Geetbets en Kortenaken gezamenlijk activiteiten rond 
en tussen de bloesems op zondag 30 april.

De vogelverschrikkers Jef en Florentine, vorig jaar gecreëerd door plaatselijk kunstenaar Gilbert Strouven, 
werden tot mascottes uitgeroepen van de bloesemactiviteiten in Geetbets. Het onuitgegeven paar blijft niet bij 
de pakken zitten en zal op zeven diverse locaties in de gemeente ‘verschijnen’. 

• Gezinsvriendelijke culinaire bloesemfi etstocht | ± 15 km
Verken de streek en spring in Geetbets of Kortenaken op je fi ets voor een culi-
nair fi etsfestijn. Met de handige kaart die je bij je inschrijving ontvangt, proef je 
onderweg van verschillende heerlijke streekproducten. Laat zeker ook de bloe-
semlounge niet links liggen!

• Gratis Bloesemlounge  49 46
Plof na een ontspannende bloesemfi ets- of wandeltocht neer in de kleurrijke 
zitzakken van de bloesemlounge. Terwijl de kinderen zich amuseren met het 
pimpen van hun fi ets, kunnen de ouders genieten van smaakvolle streekhapjes 
en –drankjes, om daarna met een verteller op pad te gaan.

           Meer info: vrijetijd@geetbets.be

nieuw rijbewijs aanvragen

bURgERzakEN



i
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 bURgERzakEN

Aanvraag Pin codes

Dankzij je elektronische identiteitskaart kan je een document digitaal ondertekenen en je identi-
teit bewijzen op het internet. Om misbruik te vermijden zijn deze mogelijkheden, net zoals bij een 
bankkaart, beveiligd met een Pin code.                             

Bij de aanmaak van je nieuwe elektronische identiteits- of vreemdelingenkaart heb je van de kaartproducent 
een brief met jouw codes ontvangen. Heb je jouw PIN code geblokkeerd of wil je die wijzigen, kan dit in het 
gemeentehuis aan de hand van de PUK code vermeld op deze brief.

Indien je deze brief niet meer heeft, kan je nieuwe codes aanvragen, ofwel in het gemeentehuis ofwel via 
volgende site http://www.ibz.rrn.fgov.be.

Uiterlijk drie weken na jouw aanvraag zullen de nieuwe codes toekomen 
in jouw gemeente. Indien je recent bent verhuisd, is het mogelijk dat jouw 
codes toekomen in je vorige gemeente. Om je PIN code te activeren, moet 
je naar jouw gemeentehuis.

Mijn dossier

Mijn dossier is een online toepassing die toegang geeft tot jouw dossier in het Rijksregister. Via de toe-
passing ‘Mijn Dossier’ kan je de onderstaande attesten raadplegen, downloaden of afdrukken. Deze 
documenten hebben dezelfde wettelijke waarde als het document dat je op het gemeentehuis kan 
afhalen. ‘Mijn Dossier’ maakt het dus mogelijk om deze van thuis uit aan te vragen. Je hoeft dan niet 
langer naar het gemeentehuis. Dit bespaart je heel wat tijd en een verplaatsing.

Attest van gezinssamenstelling

Attest van hoofdverblijfplaats

Attest van hoofdverblijfplaats met historiek

Attest van nationaliteit

Attest van leven

Attest van wettelijke samenwoning

Attest van verblijfplaats met het oog op een huwelijk

Attest van wijze van teraardebestelling en/of rituelen

Attest van het kiesregister

Uittreksel uit de registers

            Hoe werkt het?

Surf naar de website https://mijndossier.rrn.fgov.be 
Aanmelden doe je met behulp van je elektronische identiteitskaart. Nadat je de eID in de kaartlezer hebt 
gestoken, zal je ook jouw pincode moeten invoeren. Zo wordt er geverifieerd of je werkelijk de persoon 
bent die je beweert te zijn. 

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

l
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J

woensdag 19 april vindt de nationale Buitenspeeldag plaats. net als de jongste jaren nemen we een 
hele namiddag afscheid van hersenkronkelvreters als onze pc, laptop, iPad, iPod, smartphone en andere 

verslavende elektronicaspullen. Tijd om buiten te spelen, lekker verkleed en op survival in de gezonde 
voorjaarslucht. Jij komt toch ook?! Place to be: Het Monnikenhof van 14u tot 17u, gratis!

Even puzzelen

Leuke Buitenspeeldag woensdag 19 april in Het Monnikenhof
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Jeugdboekenweek met beurs, verteltheater en workshops

TERUgbLIk

In het kader van de Jeugdboekenweek zorgde Vertelthea-
ter Pikarnel op 4 maart voor een interactieve vertelnamid-
dag voor kinderen van de derde kleuterklas tot en met het 
tweede leerjaar. 
De week nadien vonden boeiende workshops plaats voor 
kinderen vanaf het derde leerjaar. Beide evenementen 
werden voorafgegaan door een tweedehands boeken- en 
speelgoedbeurs in het gemeentehuis.

Het gemeentebestuur ontving in het gemeentehuis de nieuwe inwoners van 2016. Van de 346 
nieuwkomers daagden slechts twintig personen op. Tegelijk werden ook de huwelijksjubilarissen 
2016 feestelijk ontvangen. Vier diamanten en negen gouden koppels gingen in op de uitnodiging 
van het gemeentebestuur. Iedereen genoot onder meer van een lunch met broodjes en een bezoek 
aan de bib en het museum.

Ontvangst nieuwe inwoners en huwelijksjubilarissen 



 

De veertien ingeschreven senioren genieten 
elke vrijdag in het gewezen fitnesscentrum 
Bets Gym aan de Glabbeekstraat van een uur-
tje yogales, vakkundig gedoceerd door Lieve 
Berodes. Zoeken naar evenwicht tussen geest 
en lichaam is de opdracht. Geïnteresseerden 
kunnen zich nog steeds melden bij het OCMW, 
dat de yogalessen organiseert.

Senioren genieten van wekelijkse yogales
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Jongeren proeven van de acteerwereld tijdens Theaterkamp

TERUgbLIk
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Onder leiding van beroepsacteur Kris 
Swinnen kregen 24 jongeren tussen 8 en 
15 jaar oud een vijfdaagse spoedcursus 
theater in Het Buurthuis en het naast-

gelegen Jeugdcomplex De Poel. Een halve dag kreeg 
de helft van de deelnemers les in het acteren, terwijl 
de andere deelnemers werkten rond kostumering en 
decorbouw. Vrijdag 3 maart toonden de jongeren het 
resultaat van het Theaterkamp tijdens een gratis fami-
lievoorstelling in Het Buurthuis.

De kleuters van vrije basisschool Te Velde Hogen leg-
den woensdag 25 januari de eerste gevelstenen van 
hun nieuwe kleuterschool, naast de lagere school aan 
de Hogenstraat. Momenteel is de kleuterschool geves-
tigd naast de kerk van Hogen, zowat driehonderd me-
ter van de bouwwerf. Ten laatste op 1 december wordt 
het nieuwe complex volledig in gebruik genomen, maar 
wellicht kunnen de kleuters al op 1 september naar hun 
nieuwe klaslokalen.  

Kleuters leggen eerste gevelstenen nieuwe kleuterschool Te VeldeG

     Britse bezoekt plaats waar haar grootoom crashte tijdens wO ii

De Britse Annette Potter bezocht samen met haar gezin het gedenkbord aan de Hulsbeekstraat, waar 
haar grootoom vliegenier Lewis William Curtis op 4 juli 1943 sneuvelde. Curtis zat in een viermotorige 
Britse Short Stirling bommenwerper die neergehaald werd door een Duitse nachtjager. Historicus Guy 
Leus verstrekte alle info aan de familieleden. Een zichtbaar ontroerde Potter bezocht nadien het Betsers 
museum en de begraafplaats van Heverlee, de laatste rustplaats van Curtis..
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Jouw activiteit in de volgende G’zet? 
Geef je evenement in vóór 5 mei 2017 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.

l

Glutenvrij en lactosevrij: combinatie 
theorie en praktijk. De basis
T do 20/04/17 van 19:00 tot 22:00
H Gemeentehuis Geetbets
    Dorpsstraat 7 - 3450 Geetbets
d  14
i info@vormingplusob.be
     Vormingplus Oost-Brabant

DO 20/04/2017

Bloeiend Hageland: Bloesemlounge 
BLHA
T zo 30/04/17 van 14:00 tot 20:00 
H Speelgroen Hogen, naast chirolokaal
     Halstraat - 3450 Hogen
d  gratis
i vrijetijd@geetbets.be
     Dienst toerisme Geetbets

ZO 30/04/2017
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etentje met de gepensioneerden 
Geetbets
T wo 03/05/17 om 11:30 
     wo 07/06/17 om 11:30
H Parochiezaal Hogen
    Hogenstraat 101 - 3450 Geetbets
d  10
i gwendolien.depre@telenet.be
    Gepensioneerdenbond Geetbets

wO 03/05/2017wO 29/03/2017
Boekenbeurs
T wo 29/03/17 van 11:45 tot 16:00 
H Vrije Basisschool De Knipoog 
    Ketelstraat 27A - 3454 Rummen
d  gratis
i griet.paulissen@gmail.com
    OC De Knipoogs

Back to the 70's
T za 08/04/17 vanaf 21:00 
H The Pax
    Ketelstraat 18A - 3454 Rummen
d  6
i rudiclaeskens@telenet.be
    B-Events Geetbets
    

ZA 08/04/2017

Buitenspeeldag
T wo 19/04/17 van 14:00 tot 17:00
H Monnikenhof van Vlierbeek
    Kasteellaan 5 - 3450 Geetbets
d  gratis
i vrijetijd@geetbets.be
    Dienst Vrije Tijd Geetbets
    

wO 19/04/2017

Dansnamiddag senioren Geetbets
T wo 12/04/17 van 13:30 tot 18:00
     wo 10/05/17 van 13:30 tot 18:00
     wo 14/06/17 van 13:30 tot 18:00
H Pax
    Ketelstraat - 3450 Geetbets
d  gratis
i as@geetbets.be
     OCMW Geetbets
 

wO 12/04/2017
naailessen
T woe 12/04/17 van 19:00 tot 22:00 
H Parochiezaal 
    Ketelstraat 40 - 3454 Rummen
d  gratis
i paulissen.ector@skynet.be
     KVLV Rummen
     
 

wO 12/04/2017

Bloeiend Hageland: gezinsvriendelij-
ke culinaire bloesemfietstocht
T zo 30/04/17 van 12:00 tot 18:00 
H Old n Wice en Oud Cortenaken
    Dorpsstraat 54 - Geetbets
    Dorpsplein 7 - Kortenaken
d  4
i vrijetijd@geetbets.be
    Dienst toerisme Geetbets

ZO 30/04/2017

Bedevaart naar Banneux
T di 09/05/17 om 20:00
H Vertrek Geetbets statie
    3450 Geetbets
d  gratis
     Ziekenzorg Geetbets (Samana)
     
 

Di 09/05/2017
Gewestreis naar kaasboerin, 
kappellenroute met Marialiederen
T di 02/05/17
H Vertrek Parochiezaal Hogen
    Hogenstraat 101 - 3450 Geetbets
d  gratis
     Ziekenzorg Geetbets (Samana)
     
 

Di 02/05/2017



W
E

LZ
IJ

N

A
Openingsuren en telefonische bereikbaarheid OCMW-diensten

OCMW
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Het Sociaal Huis streeft naar een optimale dienstverlening voor alle inwoners. Je kan bij ons dage-
lijks terecht tijdens de spreekuren. Alle medewerkers trachten je dan zo goed mogelijk verder te 
helpen of je door te verwijzen naar de bevoegde dienst. Graag vragen we jou de openingsuren te 
respecteren voor een vlotte werking.

Maandag-, woensdag- en donderdagvoormiddag kan je vrij 
langskomen tussen 9 en 12 uur.  Dinsdag is er een avondspreek-
uur van 17 tot 19 uur, woensdagnamiddag kan je ook bij ons 
terecht van 14  tot 16 uur.
wens je een afspraak te maken buiten de spreekuren? Dat kan, 
wij zijn de hele week telefonisch bereikbaar tijdens de kantoor-
uren.  Enkel op vrijdag zijn we alleen in de voormiddag telefo-
nisch te bereiken. Dinsdag- en vrijdagvoormiddag is het sociaal 
Huis gesloten en werken onze medewerkers enkel op afspraak.  

Wens je langs te komen?  Bel dan even of onze medewerkers nog een plaatsje vrij hebben, zodat de 
afspraken van andere inwoners niet in het gedrang komen.

Energielening 2017 
Wens je dak- of zoldervloerisolatie te leggen of andere energiebesparende maatregelen te doen? 
Met een energielening kan je deze werken in je woning financieren.
Je kan maximum 10.000 euro lenen. Dit bedrag moet terugbetaald worden over een periode 
van 5 jaar.  In principe bedraagt de intrest 2%. Voor bepaalde doelgroepen (onder meer mensen 
met een verhoogde tegemoetkoming) is de lening renteloos. De intrest bedraagt dan 0%.  Je kan 
onder meer een energielening krijgen voor hoogrendementsbeglazing, muurisolatie, een ener-
giezuinig ventilatiesysteem, …
Er wordt verondersteld dat al die werken worden uitgevoerd door een aannemer, zodat er ook een 
aannemersgarantie is op de kwaliteit van de uitvoering. Enkel in geval van dak- of zoldervloeriso-
latie kan je de werken zelf uitvoeren. 

Meer informatie kan je verkrijgen bij Guy Laermans en Ann Stassart, dienst Premies.
Het Sociaal Huis werkt hiervoor samen met IGO Leuven. Een overzicht van de voorwaarden 
en een opsomming van de maatregelen kan je nalezen op www.ocmwgeetbets.be.



Nederlands oefenen voor anderstaligen

Het Sociaal Huis zoekt gepensioneerde leraars die Nederlandse oefenlessen willen geven aan 
onze anderstalige inwoners. Dit in samenwerking met het Agentschap Integratie en Inburgering. 
Geïnteresseerden mogen zich melden bij Rosanne Debehets, secretaris, op 011-58.65.82. 
Meer info over het project vind je op www.integratie-inburgering.be/nederlands-oefenen

Opleidingen voor senioren
Ben je senior en zou je graag een bepaalde opleiding volgen? Geef dat door aan 
as@geetbets.be of 011-58.65.79. We willen graag weten welke interesses er leven. 
Misschien pikken we je idee op en worden deze lessen bij voldoende interesse georganiseerd.l



Vanuit het Sociaal Huis wensen we ons in te zetten voor een warme 
samenleving. We streven naar meer verbondenheid tussen de men-
sen. Al te vaak zijn er mensen die nood hebben aan een luisterend oor 
of gewoon een fijn praatje over de kleinkinderen.
Dankzij sociale media als Facebook en Twitter is het nog nooit zo ge-
makkelijk geweest sociale contacten te leggen. Maar we hebben het 
allemaal zo druk en ondanks die sociale media is het eigenlijk nog 
nooit zo moeilijk geweest een degelijk gesprek te voeren. Wanneer 
heb je nog tijd gehad om een praatje met de buren te maken? Of hoe 

lang is het geleden dat je nog op bezoek bent geweest bij je oma, die zich vaak eenzaam voelt? We 
kijken soms liever de andere kant op…

Laten we allen samen meer aandacht hebben voor elkaar. Vraag eens aan je buurman hoe zijn 
dag geweest is, maak eens een praatje in de winkel…

Het Sociaal Huis  biedt daarom “de Goeiemorgentelefoon”            aan. 

Kwetsbare personen (alleenstaanden, gehandicapten, bejaarden) hebben vaak te 
weinig sociale contacten en dreigen zo in een isolement te geraken. Om dit isole-
ment te doorbreken, geeft het Sociaal Huis hen even een belletje. Even navragen 
of alles oké is en een kort babbeltje slaan over het weer …

wil je meer informatie over dit initiatief, neem dan contact op met het sociaal Huis, 
011-58.65.79. Of misschien heb je zin om vrijwilliger te worden voor de Goeiemorgen-
telefoon? Laat het ons zeker weten!
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Zet je in voor een warme samenleving! 

OCMW
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Zitdag invullen aangifte personenbelasting
Maandag 22 mei 2017 kan je in het Sociaal Huis je belastingaangifte laten invullen. 
Medewerkers van de Federale overheidsdienst Financiën staan voor je klaar. Je kan bij hen te-
recht van 9 tot 11.30 uur en van 13 tot 15 uur.
Vergeet zeker niet om je aangifteformulier, je identiteitskaart en andere nodige documenten 
zoals individuele loonfiches, hypothecaire attest, betaalde onderhoudsgelden, facturen van ener-
giebesparende investeringen mee te brengen!





Bedankt “Vrienden van Paul” 
Ter gelegenheid van de kerstviering in de kerk van Rummen organi-
seerde de vereniging die alle parochiale medewerkers en verenigin-
gen van Rummen vertegenwoordigt “De Vrienden van Paul”, een in-
zamelingsactie voor de minder begoede mensen van Geetbets. Deze 
inzameling was een groot succes: een heleboel voedingswaren en 
levensmiddelen konden worden bijeen gebracht. Het Sociaal  Huis 
verdeelde nadien de goederen onder de cliënten die de hulp het best 
konden gebruiken. Deze hulp werd erg gewaardeerd, dus bij deze 
nogmaals een dikke dank-je-wel aan iedereen die hieraan meewerkte. De leden van “De vrienden 
van Paul” lieten alvast weten dit initiatief zeker te herhalen.
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Snelcursus composteren

Geetbets – 22 april 2017

Met deze snelcursus thuiscomposteren van EcoWerf in samenwerking met Compostkracht, leer je in 
een uurtje succesvol tuin- en keukenafval verwerken in een compostvat of -bak. Wil je graag starten 
met thuiscomposteren, maar zit je nog met een aantal vragen? Of ben je al aan het composteren en 
lukt er iets niet? Grijp dan je kans en stel je vragen aan een ervaringsdeskundige!

MILIEU

Bij-zondere hulp gezocht

i

De gemeente Geetbets heeft een bloemenak-
kermengsel aangekocht en deelt dit mengsel 
gratis uit aan de inwoners die een bloemenakker 
willen inzaaien. Heb je ergens een stukje grond 
braak liggen of wil je graag een natuurlijke bloe-
menpracht creëren? Kom dan zeker langs op de 
milieudienst, met één zakje kan 40 m² ingezaaid 
worden vanaf eind maart tot eind augustus. In 
2016 waren er meer dan 82 locaties waar het 
bloemenmengsel werd ingezaaid. De bijen zul-
len je dankbaar zijn. 

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

GRATIS BLOEMENAKKERMENGSEL
Af te halen op de milieudienst, Dorpsstraat 7, 3450 Geetbets

Bloemenakker 2016 bij Paul Prouvé

PRAKTISCHE INFORMATIE

Datum en tijdstip: zaterdag 22 april 2017 van 10 tot 11uur.

Locatie: Demoveld aan de parking van de Vrije Basisschool, Dorpsstraat 7B 
(gelegen achter het gemeentehuis), 3450 Geetbets

inschrijven: deelnemen is gratis, maar inschrijven is verplicht. 
Mail naar afvalpreventie@ecowerf.be of bel 016-28.43.43 vóór 18 april 2017. 
Vermeld je naam, adres en telefoonnummer. Het aantal deelnemers is beperkt. 
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einde juni zal de Leeuwbeekstraat beschikken over een gescheiden rioleringsnet en een nieuwe 
weg, dit in het kader van de Aquafinwerken Verbindingsriolering Rummen, fase 1 en 2. Tijdens 
die periode wordt het verkeer vanuit de Biesemstraat richting Donk, omgeleid via de Rummen-
weg, de eggelstraat en Korpsestraaat, drie straten op Herks grondgebied. De omlegging vanuit 
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wie wil meedenken over trage wegen is dinsdag 23 mei om 19 uur welkom in het Buurthuis 
Grazen, Vijverstraat 37 in Geetbets. Deelnemen is gratis.

Hoe goed ken jij de trage wegen in Geetbets? Trage wegen zijn paden en weggetjes die voornamelijk 
gebruikt worden door wandelaars en fietsers. Door de velden, tussen huizen, langs kerken of  water-
lopen… Trage wegen brengen het landschap dichter bij de mensen,  zijn een uitstekend middel om 
verschillende ruimten op een veilige en aangename manier met elkaar te verbinden. Als extra troef 
herbergen de trage wegen vaak een hoge cultuurhistorische waarde en zorgen ze voor mogelijkhe-
den inzake recreatie, toerisme, ...

In het verleden werden al een aantal stappen genomen om het gebruik van de trage wegen in Geet-
bets te verbeteren. Samen met de provincie Vlaams-Brabant en VZW Trage Wegen gaat de gemeen-
te nu een andere versnelling inschakelen om tot een gedragen visie inzake onze gemeentelijke trage 
wegen te komen. Deze visie willen we samen met alle inwoners, lokale gebruikers, betrokkenen en 
belanghebbenden opmaken. Iedereen is welkom om mee te denken aan hoe we het netwerk aan 
trage wegen in de nabije toekomst aantrekkelijker en beter kunnen maken. Aangezien er duchtig 
gepraat zal moeten worden zal er op het overlegmoment ook iets voorzien zijn om de keel te smeren.

Om praktische redenen vragen we om je in te schrijven. 
Voor alle informatie en inschrijving kan je steeds contact opnemen met Wim Comper-
nolle op het nummer 011 58 65 62, mailen kan naar mobiliteit@geetbets.be.

WONEN EN WERkEN

Help ons mee nadenken over de trage wegen in Geetbets

i

Advertentie



Arbeiders van de gemeente Geetbets startten in de Kasteellaan met het voorzichtig opbreken van 
het rechts gelegen fietspad vanaf de grens Geetbets-Rummen, richting Rummen-centrum. Dat 
erg verzakte en gevaarlijke fietspad is bijna 2 km lang. De opgebroken betonklinkers worden ver-
volgens opnieuw gebruikt voor de heraanleg van het fietspad. Het linker fietspad werd al eerder 
knap heraangelegd. Het is niet alleen een zware klus, maar ook een gevaarlijke omwille van het 
drukke verkeer.
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WONEN EN WERkEN

Gemeentearbeiders leggen fietspad Kasteellaan opnieuw aan
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Anouck Vandevenne (Bekkevoort), Idrizi Agron (Geetbets), Kristel Van Rens (Geetbets), Bee-
terens Benny (Geetbets) en Carolien Merckx (Gingelom) ontvingen in het gemeentehuis hun 
getuigschrift en uitrusting van gemachtigde opzichter na te slagen in een theoretische opleiding 
en een praktische proef. Burgemeester Jo Roggen, schepen van Mobiliteit Chris Jamar en sche-
pen Elke Allard feliciteerden de nieuwe gemachtigde opzichters, die vooral tot doel hebben de 
leerlingen van de lokale basisscholen veilig naar en van school te loodsen. 

VEILIgHEID

Vijf kandidaat-gemachtigde opzichters behalen getuigschrift

Aanpassingen verkeersborden in Geetbets
70 km per uur buiten de bebouwde kom

Sinds 1 januari 2017 is een maximale snelheid van 70 km per uur de algemene norm op de 
Vlaamse wegen buiten de bebouwde kom. Op autosnelwegen en 2x2-wegen, gescheiden door 
een middenberm, bleef de maximumsnelheid algemeen behouden op 120 km per uur. Het 
doel van deze aanpassing is het verhogen van de verkeersveiligheid, het harmoniseren van de 
snelheidslimieten en het verminderen van het aantal verkeersborden langs de Vlaamse wegen.
De snelheidsregimes van de gemeente Geetbets zorgden er in het verleden al voor dat er op 
het grondgebied nergens sneller dan 70 per uur mocht gereden worden. In kader van de uit-
voering van het besluit van de Vlaamse Regering zullen in Geetbets dus enkel de 70 per uur 
borden verdwijnen. Op www.geetbets.be vind je een kaart waarop in het rood de weggedeelten 
zijn weergegeven waar een snelheidsregime van maximaal 70 per uur geldt. De borden die 
dit snelheidsregime visueel bekendmaakten zullen vanaf 18 april 2017 verwijderd worden, de 
maximale snelheid blijft 70km per uur. 
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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:      E-mail:
Antwoord: 

 ANTWOORDFORMULIER
TE BEZORGEN VOOR 5 MEI 2017

Mama Josiane smeets en dochter Lise Coe-
nen uit de Glabbeekstraat zijn beiden ge-
fascineerd door boeken. Ze gaan samen 
minstens één keer per week naar de bi-
bliotheek van Geetbets. Als Lise ‘gekweld 
wordt’ door haar extreme leeshonger, lopen 
de wekelijkse bibliotheekbezoeken aardig 
op, ook al kiest ze steeds boeken die heel 
veel pagina’s tellen. 

Lise leest tot vier boeken per week, mama droomt van een leesclub
”

Josiane Smeets (45), bio-ingenieur en zaak-
voerster van Ecostyle, woont sedert 1999 in Geet-
bets. Ze kreeg de leesmicrobe te pakken in haar 
geboortedorp Grote Brogel, in de buurt van het 
Limburgse Peer. “Elke zondag, na de mis, ging 
ik samen met mijn vader Jan naar de bib, een 
lokaaltje dat één keer per week enkele uren de 

deur opende”, vertelt Josiane. “Alles begon met 
het voorleesboekje Pietje Puk, dat vader mij voor-
las, terwijl ik op zijn schoot zat. Toen ik zelf kon 
lezen waren Tea Beckman en Annie MG Smidt 
mijn favoriete auteurs. Ik kreeg de gewoonte, zo 
ik een auteur goed vindt, er alle boeken 
van te lezen, nu nog steeds. Tijdens mijn           ››

Het antwoord op de vorige fotowedstrijd was “Terlenendreef te Grazen”.
we hebben de volgende winnaar geloot: Lennert Andries.

Hij wint een jengaspelletje.
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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?

         middelbare studies ging ik in Hasselt gere-
geld naar de bib en toen ik aan de KU Leuven stu-
deerde, was de bib van Leuven een lievelingslo-
catie.” Josiane leest romans en misdaadromans. 
Aspe las ze nooit, maar anderzijds verslond ze 
alle boeken van Tony Coppers. Jo Claes is even-
eens een favoriet, naast nu ook Nora Roberts 
met De gloed van vuur. Dat boek handelt over 
een vrouw die na een verdachte brand bij de poli-
tie wil gaan werken. “Alhoewel ik weinig tijd heb, 
kan ik altijd en overal lezen, zelfs in de wagen, als 
ik stil sta uiteraard.”
Dochter Lise, die in het zesde leerjaar van vbs 
Hupsakee Geetbets zit, leest niet alleen heel 
graag en super snel, maar speelt ook dwarsfluit 
en houdt van paardrijden. “Op een avond lees 
ik een boek volledig uit, daarom kies ik zoveel 
mogelijk dikke boeken”, lacht Lise. “Mijn mega 
lievelingsboek Sporen in de sneeuw, dat ik zelf 

aankocht omdat ik er maar niet genoeg van krijg, 
telt zelfs 483 pagina’s. Het verhaal gaat over 
een vermiste jongen, die dankzij de zogenaam-
de slechterik terug terecht komt.” Lise trok al als 
kleuter met mama Josiane naar de bib. Nu wil ze 
niet weten van boeken waar fictie en non-fictie 
elkaar doorweven: ze houdt van realisme.

Josiane en Lise zijn erg enthousiast over de bib 
van Geetbets. “Het is een heel goede bib, waar 
men luistert naar tips, veel nieuwe boeken aan-
koopt. Ze doen dat keigoed”, klinkt het. Josia-
ne droomt niet alleen van een eigen huisbib met 
laddertje, maar vindt tegelijk een leesclub in de 
bibliotheek van Geetbets nodig. “Dat zou een 
meerwaarde betekenen, zo je bijvoorbeeld gere-
geld een auteur uitnodigt die een lezing geeft en 
zijn werk bespreekt. Nu breit en haakt men in de 
bib…”

›› 
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Meer info over “Bib aan huis”: 011-58.65.52 of bib@geetbets.be 




