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Beste inwoners,

De lente kantelt stilaan naar de zomer toe. wanneer jullie dit voor-
woord lezen, stijgt de examenkoorts bij de leerlingen, maar ver-
heugen ze zich tegelijkertijd ook al op een welverdiende vakantie.  
nog even doorbijten. Velen onder jullie zullen misschien binnen 
enkele weken op vakantie vertrekken naar ergens in binnen- of 
buitenland. Anderen zullen kiezen om te genieten van onze eigen 
groene omgeving met haar wandelpaden en de iJzerenwegroute 
die fietsers door de Getevallei richting Diest, Tienen, sint-Truiden 
of veel verder brengt. wellicht beëindigen ze het ‘uitje’ op een 
mooi terrasje met een frisse pint of een lekker ijsje. Al dit leuks en 
lekkers hebben we intussen ook op ons eigen grondgebied met 
een ruime keuze aan Hagelandse en Betserse streekproducten. 
Geniet ervan.

De eerste helft van dit jaar is voorbij gevlogen. Tijd  voor reflec-
tie.  Taal- en sportkampen, de Buitenspeeldag en Dartelspartel-
dag konden rekenen op heel wat jonge en sportieve deelnemers. 
Het speelgroen werd intussen officieel ingehuldigd in Hogen. De 
wegenwerken in nieuwdorp en Hulsbeek en in de Rummense 
Biesemstraat, Leeuwbeekstraat en later Persoonstraat, zijn in vol-
le voorbereiding. De kermissen van Grazen en Hogen komen er 
aan, later volgen de warandekermis, statiekermis en de kermis-
sen van Geetbets en Rummen. Dit jaar vieren we 800 jaar Gra-
zen. Ook dit laten we niet zomaar voorbij gaan.

De monitoren en begeleidsters van de omnisportkampen, speel-
pleinwerking en kinderopvang hebben al een uitdagend en af-
wisselend programma uitgewerkt voor onze kinderen tijdens de 
vakantiemaanden. in de tweede helft van juni beginnen we met 
het bermmaaien. De gemeente investeerde in een nieuwe maai- 
en borstelcombinatie. Openbare besturen mogen niet langer 
onkruidverdelgers gebruiken. De borstelmachine zal overuren 
draaien op onze wegen, fiets- en voetpaden. Toch roepen we in 
dit kader ook iedereen op om zijn eigen stoep en goot zo veel 
mogelijk vrij te houden van onkruid en grassen. Dat betekent een 
enorme hulp voor onze gemeentearbeiders en zorgt er voor dat 
we als gemeente toch een frisse en propere uitstraling hebben. Je 
ziet het. De gemeentelijke agenda van de tweede jaarhelft is nu 
al goed gevuld. wil je op elk moment mee zijn met wat er gebeurt 
in de gemeente, download zeker en vast ook de gemeentelijke 
app op je smartphone, de “Bets App”.

ik wens alle studenten veel succes met hun examens en hopelijk 
kunnen we allemaal ten volle genieten van zonnige zomermaan-
den en van elkaar.

Jo Roggen
Burgemeester
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in de kijker 

Speelgroen Hogen nodigt uit tot spelen in een natuurlijk kader

onder een grijze hemel werd het groenproject Speelgroen Hogen aan de Halstraat officieel en 
feestelijk in gebruik genomen. Een braakliggend terrein muteerde in nog geen vier jaar tot een na-
tuurlijke oase van spel, ontspanning en avontuur. Avontuurlijk spelen in het groen is het hoofddoel 
van het bekroonde project.

Met de officiële ingebruikname werd gewacht tot de ingezaaide heuvels duidelijk in het groen baden. 
Het project gaat niet om een echte speeltuin, maar om een locatie die aanzet tot spelen in de na-
tuur, heuvels en houten trappen beklimmen, een steltenparcours afleggen. Ook wiglo’s – een soort 
iglo met wilgentakken – maken hun opwachting. Zelfs een klein amfitheater werd aangelegd en een 
joekel van een rotsblok uit wallonië aangevoerd. De inrichting getuigt alvast van heel veel creativiteit.
 
Het groene speelterrein, schitterend gelegen achter de Chirolokalen en het Parochiecentrum van 
Hogen, staat open voor iedereen, van ‘s morgens tot ’s avonds. Het laat toe dat meerdere jeugd-
groepen er tegelijk gebruik van maken, zonder elkaar te hinderen.

Chiro Hogen werd in 2013 laureaat van het project ‘speelgroen: Tover jouw speelterrein om tot een 
groen avontuur’. Het project stimuleert jeugdverenigingen hun terreinen op een avontuurlijke en 
natuurrijke manier in te richten. studenten van de opleiding Tuin- en Landschapsarchitectuur van de 
Hogeschool Gent maakten drie ontwerpen en een beplantingsplan waarin de ideeën van de Chiro-
leiding, de jeugdraad en de gemeentelijke jeugddienst werden omgezet.

Het bekroonde ontwerp toverde de braakliggende weide om tot een parkje van 3,5 are met niveau-
verschillen, wandelpaden, natuurlijke klimrekken en opbergplaatsen. Voor de uitvoering van het pro-
ject ontving de jeugddienst 10.000 euro steun van het Agentschap natuur en Bos (AnB).

Het departement Leefmilieu, natuur en energie van de Vlaamse Overheid begeleidde de uitwerking. 
Chiro Hogen hield in november 2015 een plantdag voor leden, ouders en buren om het nieuwe, 
golvende speelterrein achter de Chirolokalen te voorzien van tien bomen en 93 struiken.
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Gemeenteraadszitting van  27 maart en van 24 april 2017

Gemeentelijk reglement voor organiseren kienen (bingo)

De gemeenteraad keurde een gemeentelijk reglement op het organiseren van kien- en bingo-
spelen goed. Momenteel is er 'een wildgroei' aan kien- en bingonamiddagen en -avonden op het 
grondgebied van Geetbets. De aanvrager voor het organiseren van een kienavond, moet lid zijn 
van een erkende vereniging of organisatie uit de gemeente Geetbets en minstens 18 jaar oud 
zijn. Bingoavonden (kienspelen) kunnen alleen georganiseerd worden ten voordele van een ver-
eniging van Geetbets. Persoonlijke verrijking is verboden, de winst van de avond is geheel voor 
de vereniging. Daarenboven mogen de verenigingen geen beroep doen op promotoren en die-
nen ze de reclame zelf te voeren, zonder beroep te doen op een derde. Het maximum aan prij-
zengeld is vastgelegd op 2.500 euro. De aanvraag tot organiseren moet uiterlijk vier weken voor 
de datum van het bingo- of kienspel toekomen bij het college van burgemeester en schepenen.

Reglement voor gebruik wifi in gemeentegebouwen

De gemeente stelt draadloos internet (wifi) ter beschikking van haar werknemers en bezoekers. 
in de vergaderzalen van het gemeentehuis werd daarvoor de nodige apparatuur geplaatst. Te-
vens werden op vraag van de Haspengouwse Academie voor Beeld en Kunst de leslokalen van 
de BAK van een wifi-netwerk voorzien. in het kader van gemeentelijk georganiseerde activiteiten 
is ook wifi beschikbaar in sporthal De warande. Om het gebruik van wifi in goede banen te lei-
den en om het interne netwerk te beveiligen, werden er vier verschillende draadloze netwerken 
uitgebouwd. De typologieën van de netwerken, hun gebruikers en het beveiligingsniveau, zijn 
net zoals de gebruiksvoorwaarden, gedefinieerd in een door de gemeenteraad goedgekeurd 
reglement.

opmaak trage wegenplan

Met de ondersteuning van VZw Trage wegen, de steun van de provincie en het inzetten van 
een fulltime personeelslid gedurende een jaar zal het haalbaar zijn om tot een door de provincie 
goedgekeurd trage wegenplan te komen. in het verleden werd er door de gemeente al heel wat 
werk verricht in het kader van de trage wegen. Dat werk wordt zoveel als mogelijk hergebruikt in 
het nieuwe traject. De gemeente sluit alvast een samenwerkingsovereenkomst af.

Hartveilige gemeente en plaatsing AED-toestellen

Het project ‘steden en Gemeenten Hartveilig’ wil de overlevingskans 
bij mensen met een hartstilstand zo groot mogelijk maken. Daarom 
sluit de gemeente Geetbets een samenwerkingsovereenkomst af met 
het Rode Kruis Vlaanderen en plaatst ze een AeD-toestel (defibril-
lator) aan sporthal De warande in Rummen en aan het gemeente-
huis in Geetbets. Minstens 10 procent van het gemeentepersoneel 
zal door Rode Kruis-Vlaanderen opgeleid worden in reanimatie en 
AeD-gebruik. De gemeente zal de bevolking sensibiliseren en samen 
met de lokale Rode Kruisafdeling opleidingen aanbieden aan de be-
volking. Deze opleidingen mogen gespreid worden over een periode 
van 2 jaar.
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Je vindt de dienst Burgerzaken vanaf nu 
op de eerste verdieping van het gemeentehuis

Sinds enige tijd zijn er verbouwingswerken gaande in en rond het gemeentehuis. Dit gebeurt 
in het kader van de integratie van gemeente en oCMw. 

Om je een betere dienstverlening te kunnen bieden, wordt er een centrale onthaalbalie gecre-
eerd op het gelijkvloers ter hoogte van het lokaal van de dienst Burgerzaken. weldra starten 
de werken om deze onthaalbalie vorm te geven waardoor de dienst Burgerzaken definitief zijn 
intrek neemt op de verdieping naast het landschapskantoor van de dienst Vrije Tijd. Met de 
lift is de dienst vlot bereikbaar. sinds de start van de werken voor de inrichting van een nieuwe 
onthaalbalie is de voordeur van het gemeentehuis gesloten en kan je de diensten bereiken via 
de dubbele deur aan de achterzijde van het gemeentehuis.

We are 

MOVING!

Sluitingsdagen juni en juli

Op  zijn de gemeentelijke diensten gesloten. 
 maken wij de brug (m.u.v.de sporthal) en  

is een Vlaamse Feestdag. Op  is het de nationale Feestdag. 
De bibliotheek is op gesloten. De sporthal is die dag wél 
open.
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Geetbets heeft een eigen mobiele applicatie. De gratis bundelt informatie van het 
gemeentebestuur, lokale handelaars, verenigingen en zorgverstrekkers in één praktische app. Via 
de app kan je een put in de weg melden, een tafel reserveren op restaurant of de openingsuren 
raadplegen van een lokale handelszaak.

Koppel je met de applicaties van het gemeentebestuur, jouw handelaars, jouw verenigingen, jouw 
zorgverleners en blijf op de hoogte van alles in onze gemeente. Zoek naar de handelaars, verenigin-
gen en zorgverstrekkers die je interesseren en blijf op de hoogte van hun acties, contactgegevens, 
assortiment, activiteiten, ... scan de Geetbets-App-QR-code om je te koppelen met diensten of om 
te communiceren met het gemeentebestuur.

Met de meldingskaart kan je makkelijk meldingen doen aan het gemeentebestuur, samen met een 
foto en correcte locatiebepaling.

Ontvang berichten van het gemeentebestuur (b.v. info over verkeershinder en omleidingen), hande-
laars (b.v. promoties, nieuws,…) en verenigingen en stuur zelf berichten naar jouw vrienden. Je kiest 
zelf van wie je berichten wil ontvangen.

Activiteiten in de uiTagenda in de app kan je ook downloaden in je persoonlijke agenda op je smart-
phone of tablet.

Geetbets - App gratis 
downloaden

i
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uitnodiging leeszomer

Vrije Tijd

Ook zin om te lezen in je vakantie? Rep je dan vanaf 1 juli 2017 naar de bib en doe mee aan onze knotsgekke 
leeszomer. er is een tof gadget voor iedere deelnemer en misschien ga jij wel aan de haal met onze hoofdprijs!

Ben je tussen 6 en 12 jaar? Lees de 3 boeken voor jouw leeftijdscategorie. Haal je deelnemingsformulier op 
in de bibliotheek en laat ons weten wat je ervan vond. iedere deelnemer krijgt een coole gadget en een DVD-
bon.

 Prijsverloting op zaterdag 9 september om 15 uur.

 Twijfel niet, doe mee en zeg het tegen iedereen!

Succes en prettige zomervakantie !!!
 

i



3-7 juli en 21-25 augustus, elke dag van 9 tot 16 uur.

Ben je geboren in 2010 of vroeger en wil je toffe sporten leren kennen? Kom dan meedoen met 
onze omnisportweken! iedereen tot 15 jaar kan zich komen uitleven in allerhande sporttakken … 
en dit voor slechts 60 euro! Ervaren monitoren en trainers van de clubs leren jou en je vrienden de 
kneepjes van elke sport! 

in de prijs is water en verzekering tegen sportongevallen 
begrepen. een lunchpakket moet je zelf meebrengen.

stuur voor 9 juni een mail naar de sportdienst met naam, 
adres en geboortedatum van het deelnemend kind. Ver-
meld ook voor welke sportweek je inschrijft, juli of augustus.

De deelnameprijs van 60 euro per kind per sportweek 
(korting van 10 euro vanaf het tweede kind voor dezelfde sportweek) 
betaal je per overschrijving op rekeningnummer BE92 0910 1678 0423 van de sportdienst, Dorps-
straat 7 in Geetbets, met vermelding van de naam en voornaam van het kind en “sw juli” of “sw 
augustus”. inschrijvingen zijn pas geldig na ontvangst van de storting.

Elke dag begint en eindigt aan sporthal De Warande, Ketelstraat 50, 3454 Rummen
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De dienst Vrije Tijd van de gemeente Geetbets en wandelclub Samen op Stap organiseren opnieuw een reeks gezondheidswandelingen. Er zijn telkens drie begeleide wandelingen voor ieders niveau: 4 km aan rustig tempo, 71km aan gematigd tempo en 101km aan een stevig tempo. De start is telkens om 19.30 uur. Vanaf augustus starten de wandelingen om 19 uur. Deelnemen is gratis!�����������%�B�u�B������ �7�f�S�u�S�f�l�Q�M�B�B�u�T���t���������n�f�J���������������������� �)�P�o�E�f�o�T�D�i�P�P�M���)�P�H�f�o���)�P�H�f�S�P�Q����)�P�H�f�o�T�u�S�B�B�u���������(�f�f�u�C�f�u�T�t�������K�V�o�J�� �����������������������%�f���8�B�u�f�S�i�P�f�l����0�S�T�n�B�f�M�T�u�S�B�B�u���������(�S�B�[�f�o�t���������K�V�o�J�� �����������������������%�V�J�w�f�o�M�P�l�B�B�M���#�f�M�M�f�o����0�w�f�S�C�f�f�l�T�u�S�B�B�u���(�f�f�u�C�f�u�T�t���������K�V�o�J�� �����������������������$�B�G�¹���#�J�K���.�P�f����1�f�S�T�P�P�o�T�u�S�B�B�u���3�V�n�n�f�o�t���������K�V�o�J�� �����������������������$�B�G�¹���'�S�B�o�D�J�o�f����)�P�H�f�o�T�u�S�B�B�u�����������(�f�f�u�C�f�u�T�t�������K�V�M�J�������������������������� �$�B�G�¹���&�n�n�B����%�P�S�Q�T�T�u�S�B�B�u�������(�f�f�u�C�f�u�T�t���������K�V�M�J�� �����������������������)�P�o�E�f�o�T�D�i�P�P�M���$�f�S�C�f�S�P�T����,�P�M�l�T�u�S�B�B�u���(�f�f�u�C�f�u�T�t���������K�V�M�J�� �� �$�B�G�f�u�B�S�J�B���E�f���8�B�S�B�o�E�f����,�f�u�f�M�T�u�S�B�B�u���������3�V�n�n�f�o�t���������K�V�M�J������������������������ �$�B�G�¹���-�f�f�n�B�o�T����)�P�H�f�o�T�u�S�B�B�u���������(�f�f�u�C�f�u�T�t�������B�V�H�V�T�u�V�T�� �� �%�f���8�J�u�u�f���w�B�o���5�J�M�M�f�T����4�u�f�f�o�T�u�S�B�B�u�������(�f�f�u�C�f�u�T�t�������B�V�H�V�T�u�V�T�� �� �%�f���$�J�o�H�i�f�M����%�P�S�Q�T�T�u�S�B�B�u���������(�f�f�u�C�f�u�T�t���������B�V�H�V�T�u�V�T���� �$�B�G�¹���#�J�K���.�P�f����1�f�S�T�P�P�o�T�u�S�B�B�u���3�V�n�n�f�o�t���������B�V�H�V�T�u�V�T���� �#�V�V�S�u�i�V�J�T����7�J�K�w�f�S�T�u�S�B�B�u���(�S�B�[�f�o�t���������B�V�H�V�T�u�V�T���� �'�$���(�f�f�u�C�f�u�T����(�B�o�[�f�o�X�f�H���(�f�f�u�C�f�u�T

noteer ook de Pitslampentocht op 10 oktober, start Buurthuis Grazen om 19.30 uur.

�%�f�S�E�f���f�E�J�u�J�f���(���w�P�f�u�C�B�M�u�P�S�o�P�P�J���J�o���3�V�n�n�f�o
op de terreinen van SK Rummen vindt de derde editie plaats van het jaarlijkse G-voetbaltornooi 

een reeks voetbalwedstrijden voor ploegen, samengesteld uit mensen met een beperking. Het bestaande, succesvolle concept blijft behouden, maar wordt uitgebreid. Alle niveaus mogen aantreden en wat de leeftijd betreft zullen ook kinderen strijden voor de overwinning. om 18 uur worden medailles uitgereikt en spelers en trainers op een speciale manier in de bloemetjes gezet. De organisatoren van “het enige eve-nement voor G-sporters in de gemeente” rekenen op veel publieke belangstelling en sportieve supporters.

Gezondheidswandelingen 2017

Vrije Tijd 



Gemeenschapscentrum De Markthallen in Herk-de-stad biedt een zeer boeiend programma aan voor het cultuurseizoen 2017-2018, met een resem internationale en nationale sterren, waaron-der Gabriel Rios, The Flying Pickets en Frank Boeijen. intergemeentelijke cultuurcheque goedkoper naar een voorstelling. 

Het cultuurseizoen start met Radio Modern (16 september), gevolgd door Gabriel Rios (28 september), Janine Bisschops (12 oktober), elvis Presley Tribute Live (21 oktober), Mavorix (9 november), steven Goegebeur (20 december), The Band (20 januari), goochelaar nicolas Arnst (1 februari), David Bowie Tribute (22 februari), walter Baele (17 maart), Bart Herman (29 maart) en Frank Boeijen (26 april).

The Flying Pickets treden 2 december op in de sint-Martinuskerk van Herk-de-stad.

i
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Om naar het buitenland te kunnen reizen, heb je officiële identiteitsdocumenten nodig. Voor som-
mige landen is een reispaspoort noodzakelijk, al dan niet met een visum, eventueel aangevuld met 
een inentingsbewijs. Dikwijls eisen bepaalde vakantiebestemmingen dat het identiteitsbewijs van 
reizende buitenlanders nog geldig is tot 6 maanden na terugkeer. Turkije is één van de favoriete be-
stemmingen waar dit vereist is.
Denk er tijdig aan, het zou immers spijtig zijn je reis te moeten uitstellen of annuleren omdat je iden-
titeitsdocumenten niet in orde zijn. Vraag een nieuwe identiteitskaart best minstens drie weken op 
voorhand aan.

De Kids-iD is niet verplicht in België, maar wel voor reizen naar het buitenland. 
Als je een Kids-iD wilt aanvragen (doe dit best minstens 3 weken op voorhand), 
moet je aan enkele voorwaarden voldoen:

  • je moet het ouderlijk gezag hebben over het kind
  • je moet samen met het kind de Kids-ID aanvragen.

Let op! De pasfoto die je meebrengt moet voldoen aan de normen op-
gelegd door de International Civil Aviation Organization (witte achter-
grond, neutrale gezichtsuitdrukking: mond gesloten, geen glimlach, 
hoofd en schouders recht(op) houden, recht vóór het objectief).

Voor diverse redenen kan je een uittreksel uit het strafregister nodig hebben. Momenteel zitten we 
in een overgangsfase waarbij een deel van de uittreksels gegenereerd wordt vanuit een centraal 
strafregister en dus niet langer vanuit het gemeentelijk strafregister. Dit kan soms voor wat ver-
traging (maximum 1 dag) zorgen bij het afleveren. Best vraag je je attest via mail en vermeld er 
dan zeker bij of het via de post mag verstuurd worden of dat het dient klaargelegd te worden aan 
het onthaal. 

Afhankelijk van de reden, wordt een verschillend model van uittreksel afgeleverd.

 
basismodel dat wordt afgeleverd als er geen model 596-1 of 596-2 nodig is (art. 595 wetboek van 
strafvordering);

 
model bestemd voor het uitoefenen van een gereglementeerde activiteit. Het kan bijvoorbeeld gaan 
om een taxichauffeur, privédetective, voetbalsteward, … of voor het verkrijgen van een wapen- of 
visvergunning.

 
model bestemd voor het uitoefenen van ‘een activiteit die onder opvoeding, psycho-medisch-sociale 
begeleiding, hulpverlening aan de jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding van minderja-
rigen valt’. (art. 596, tweede lid, wetboek van strafvordering ).

✓

✓

✓

Vernieuwing van de elektronische identiteitskaart/kids-iD

bUrgerzaken

uittreksel strafregister tijdig aanvragen
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wat heb je nodig?     

Meloenpitten

naald

Sterke draad

Verf

Het is weer zomer en dan eten we allemaal al eens meloen, zeker als je op vakantie bent in het 
Zuiden. Er zitten heel veel pitten in. Hier kan je een mooie ketting van maken. Verwijder eerst de 
pitten en laat ze goed drogen. neem dan een naald en een draad en maak aan het einde van de 
draad een knoop. Prik dan met de naald door het uiteinde van iedere pit en rijg ze aan de draad. 
Je kan de pitten eventueel ook een kleurtje geven door ze te verven.  

Veel knutselplezier!

Inschrijven speelpleinwerking 
vanaf 6 juni op de dienst vrije tijd!!

Houd de Facebookpagina (Jeugddienst Geetbets) 
in het oog en noteer alvast in de agenda!

Maak je eigen ketting met meloenpitten

Nog een leuke mop! 
 
Komt de ene aardappel de andere aardappel tegen.

Zegt hij:  "wat zie jij er somber uit."

Antwoordt die andere aardappel: "Ja, mijn broer zit in de puree." 
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feestelijke activiteiten tussen de Hagelandse bloesems

TerUgbLik

Inschrijven speelpleinwerking 
vanaf 6 juni op de dienst vrije tijd!!

Houd de Facebookpagina (Jeugddienst Geetbets) 
in het oog en noteer alvast in de agenda!

Het programma van B(l)oeiend Hageland - drie feestweek-
ends rond en tussen Hagelandse bloesems - werd onder 
grote persbelangstelling voorgesteld bij fruitbedrijf wou-
ter Janssens aan de Halstraat in Geetbets. Dit onder het 
goedkeurend oog van het vogelverschrikkerskoppel Jef en 
Florentine. 30 april vond vanuit Geetbets een bloesemfiets-
tocht plaats en kon men genieten van en in een leuke bloe-
semlounge in Hogen.

Liefst 201 kinderen kregen met domein Monnikenhof het ge-
droomde decor om de kinderen lekker buiten te laten spelen 
en te leren 'overleven' tijdens de De deelne-
mers voerden een tiental opdrachten uit om de 'survival' tot een 
goed einde te brengen. Onder meer katapult en boogschieten, 
granaten gooien, een gecamoufleerd kamp bouwen, brancard 
lopen, een hindernissenparcours en worstjes bakken boven 
een kampvuur hoorden er bij.

Ondanks het minder goede weer lokten de sportdienst en sportregio Getevallei 427 deelnemers naar 
Geetbets voor de eerste urban Run in de gemeente. De sportievelingen liepen drieënhalf, zeven of tien 
kilometer langs en door spectaculair verlichte gebouwen en locaties. Onder meer het gemeentehuis, 
vrije basisschool Hupsakee, het kerkhof, de tuin van wZC Betze Rust, de Delhaize, Het Monnikenhof 
en de walk of Fame maakten deel uit van het decor.

Maak je eigen ketting met meloenpitten
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Kampioenen op het erepodium

TerUgbLik

De sportraad en het gemeentebestuur huldigden de kampioenen en verdienstelijke personen van 
Geetbets. Volleybalclub Bevo Geetbets leverde drie kampioenenploegen, Ponyclub sint-Paulus Geet-
bets meerdere provinciale kampioenen, net als Judoclub Geetbets, die ook Vlaams scholenkampioen 
Febe Petré in haar rangen telt. Atletiekbelofte Mirthe Vansimpsen behaalde vijf provinciale titels. 
Roger Janssen en Kenny neyens schitterden op het wK darts. Paul Jamar, Davy Tournelle, Ronny 
Menten en Yves Vandepoel onderscheidden zich in de duivensport.

Cultuurraadvoorzitter Christian Baillien overhandigde 
Peter Claes, voorzitter van vzw Passhuis, een cheque 
van 1.000 euro. De opbrengst komt van de jongste 
editie van de Grote Getequiz, georganiseerd door de 
cultuurraad van Geetbets. Passhuis vzw werd opgericht 
door enkele ouders van kinderen met autismespec-
trumstoornis. De ouders konden onvoldoende terecht 
in het bestaande zorglandschap om kwalitatieve en 
kindgerichte opvang en begeleiding voor hun kinde-
ren te verzekeren. Tot voor kort gehuisvest in Rummen 
nam de vzw haar intrek nu in Halle-Booienhoven.

in de bib namen 28 kinderen vanaf 8 jaar deel aan meer-
dere workshops. Dit als afsluiter van de Jeugdboekenweek. 
De kinderen konden kiezen tussen onder meer tekenen, 
schilderen, een stripverhaal maken, breien en uilen ver-
vaardigen met denappels. Het jonge volkje had het moei-
lijk om een keuze te maken uit dit bijzonder leuke en boei-
ende aanbod. Het werd een fijne en leerrijke namiddag 
voor alle deelnemers.
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800 jaar Grazen
T za 24/06/17 
H Dorpsplein 
     Vijverstraat - 3450 Grazen
i iv@geetbets.be
    Cultuurdienst Geetbets

ZA 24/06/2017
Back to the 80's
T za 24/06/17 vanaf 21:00
H GOC Pax
    Ketelstraat 18 A - 3454 Rummen
d  6
i rudiclaeskens@telenet.be
    B-events Geetbets

ZA 24/06/2017
Grazenkermis
T vr 23/06/2017 
H Dorpsplein 
     Vijverstraat - 3450 Grazen
i beynskathleen@hotmail.com
     feestcomité Grazen

VR 23/06/2017

Monnikenmarkt
T zo 25/06/17 van 10:00 tot 18:00   
H Monnikenhof van Vlierbeek
    Kasteellaan 5 - 3450 Geetbets
d  /
i ann63@live.be
     de monniken
    

Zo 25/06/2017
Hogen kermis met wielerwedstrijd 
voor nieuwelingen
T zo 02/07/2017  
H Café Francine
    Hogenstraat 102 - 3450 Geetbets
i feestcomité café Francine
     ism judoclub Geetbets
     

Zo 02/07/2017
Hogen kermis
T za 01/07/2017
H Café Francine
    Hogenstraat 102 - 3450 Geetbets
i Asian@live.be
     feestcomité café Francine
     ism judoclub Geetbets
 

ZA 01/07/2017

wandelen +/- 6km
T  di 11/07/2017 vanaf 13:30
H Vertrek Glabbeekstraat 146
    3450 Geetbets
d  /
i greetgemma@skynet.be
     Okra Geetbets

Di 11/07/2017
warandekermis
T vr 07/07/17
H sporthal De warande
    Ketelstraat - 3454 Rummen
i info@de-warande.be
     De warande
 

VR 07/07/2017
Hogenkermis, Duivenwedstrijd
T ma 03/07/2017 
H Café Francine
    Hogenstraat 102 - 3450 Geetbets
i judoclub Geetbets
 

MA 03/07/2017

Betz Terras
T vr 09/06/17 vanaf 16:30 
H Betze rust 
    Dorpsstraat 1A - 3450 Geetbets
d  /
i ergo.gb@vzwsed.be
    sint-elisabethsdal

VR 09/06/2017
fietsen met okra +/- 20km
T di 20/06/17 vanaf 13:30 
H Vertrek statieplein
     3450 Geetbets 
d  /
i greetgemma@skynet.be
     Okra Geetbets
     
    

Di 20/06/2017wo 14/06/2017
Dansnamiddag senioren Geetbets
T  woe 14/06/17, woe 12/07/17, 
      woe 09/08/17 telkens van 13:30 tot 18:00   
H GOC Pax
     Ketelstraat 18 A - 3450 Geetbets
i  as@geetbets.be 
      OCMw Geetbets

G-voetbaltornooi Rummen-Geetbets
T za 03/06/17 vanaf 10:00  
H Voetbalterrein sK Rummen-Geetbets 
    Grote baan - 3454 Rummen
d  /
i alwinpreal@gmail.com
    sK Rummen

ZA 03/06/2017
Rommelmarkt & BBQ
T zo 04/06/17 vanaf 10:00  
H Monnikenhof van Vlierbeek 
    Kasteellaan 5 - 3450 Geetbets
d  2
i rudiclaeskens@telenet.be
    B-events Geetbets

Zo 04/06/2017
Etentje met de gepension.Geetbets
T woe 07/06/17, woe 05/07/17, 
     woe 02/08/17 telkens om 11:30
H parochiezaal Hogen
    Hogenstraat 101 - 3450 Geetbets
i gwendolien.depre@telenet.be
    Gepensioneerdenbond Geetbets
     011/58 72 86

wo 07/06/2017

Hagelandse Gordel fietsen
T zo 16/07/2017 vanaf 08:00
H Landbouwbedrijf Monique Adams
    Persoonstraat 63 - 3454 Rummen
d  3
i gijsenberg.evraerts@skynet.be
    Landelijke Gilde Geetbets

Zo 16/07/2017
Statiekermis
T zo 16/07/2017
H statieplein
    steenstraat - 3450 Geetbets
d  gratis
i vrijetijd@geetbets.be
    dienst vrije tijd

Zo 16/07/2017
fietsen +/- 20km
T di 18/07/2017 vanaf 13:30
H vertrek statieplein
    3450 Geetbets
d  /
i greetgemma@skynet.be
    Okra Geetbets

Di 18/07/2017

Geef je evenement in vóór 7 juli via www.uitdatabank.be. Zo verschijnt je activiteit niet 
enkel hier, maar ook in www.uitinvlaanderen.be, tal van andere digitale en gedrukte agen-
da’s en natuurlijk in www.geetbets.be. Ook de wekelijks terugkerende activiteiten vind je 
op onze website.
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Momenteel rondt Sociale Huisvesting regio landen (SHrl) in het centrum van Geetbets een be-
langrijk sociaal woonproject af dat de naam Kerselant toebedeeld kreeg. op een terrein gelegen 
tussen de iJzerwegstraat en de Steenstraat, met toegang ter hoogte van supermarkt Delhaize, 
naderen 40 sociale woningen hun voltooiing. Veertien van die woningen kan je binnenkort onder 
voorwaarden onafgewerkt kopen.

Het project Kerselant omvat 26 huurwoningen en 14 koopwoningen. Vermoedelijk zullen de wonin-
gen kunnen verhuurd en te koop gesteld worden vanaf oktober 2017.

Het aanbod van koopwoningen omvat 3 types:

4 woningen met 4 slaapkamers
6 woningen met 3 slaapkamers voor 5 personen
4 woningen met 3 slaapkamers voor 4 personen

Alle woningen zijn halfopen gebouwd en beschikken over een tuin(tje).

De oppervlakte van de percelen varieert van 2a 67ca tot 3a 52 ca.

Adressen van de 14 koopwoningen in Kerselant:

de even huisnummers van 16 tot en met 30
de oneven huisnummers van 81 tot en met 91

De kopers zullen zelf moeten instaan voor:

è  de wandbetegeling
è  de vloeren (tegels, laminaat)
è  de keukeninstallaties
è  de douche
è  de zolderwanden
è  de aanplantingen in de tuin
è  aanleg van terras/oprit/toegangspad

De verkoopprijzen van de woningen kunnen nog niet medegedeeld worden. De woningen worden 
geschat na het beëindigen van de bouw.

Om in aanmerking te komen voor het aankopen van een sociale woning moet je aan een aantal 
voorwaarden voldoen (onder meer inzake inkomsten, eigendommen, …).De nodige informa-
tie hieromtrent is te vinden op de website van de Vlaamse Maatschappij voor sociaal wonen 
(VMsw) op www.vmsw.be/Home/ik-ben-particulier/Kopen-van-een-sociale-woning

Om kandidaat te kunnen zijn voor een van de woningen in Kerselant Geetbets moet je ingeschre-
ven zijn bij de sociale Huisvesting regio Landen, Hertog van Brabantlaan 61 in 3400 Landen. Alle 
nodige informatie en uitvoerige documentatie kan je aanvragen via telefoon 011 - 88 21 58  (alle 
werkdagen van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur) of via e-mail info@shrlanden.be

Je kan ook terecht bij de diensten van sHrL:

• vrije openingsuren op dinsdag, donderdag en vrijdag van 9 tot 12 uur
• of buiten deze uren na telefonische afspraak.
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Mensen die het moeilijk hebben om de eindjes aan elkaar te knopen, hebben vaak geen budget voor 
een dagje uit of een paar dagjes weg. nochtans heeft iedereen eens nood aan vakantie. Daarom 
kan je via het Rap-op-stap kantoor van het sociaal Huis en dankzij het vakantieparticipatiefonds 
daguitstappen en vakanties boeken aan voordelige tarieven! want Rap op stap is een zeer laag-
drempelig reisbemiddelingskantoor voor mensen met een leefloon of een 
OMniO-statuut, voor mensen in budgetbegeleiding en schuldbemidde-
ling en voor werknemers in een beschutte of sociale werkplaats.  
is dat je nu ook aan een goedkoop tarief tickets kan kopen voor festivals, 
concerten, theaters of musea! enkele voorbeelden: Pukkelpop, Graspop, 
night of the Proms, natalia, Dranouter en nog zo veel meer.

Je kan alvast surfen naar www.vakantieparticipatie.be (voor daguitstappen, pretparken, ….) 
en www.fondsvrijetijdsparticipatie.be (concerten, festivals, musea…)

Contactpersoon Sociaal Huis: 
Martine Steenbergen 
(011-58 65 85 of ms@geetbets.be).

i

i

Beschik je over een budgetmeter 
voor gas en elektriciteit? 
Dan kan je je budgetmeterkaart 
opladen in het sociaal Huis 
tijdens de openingsuren. 
De terminal vind je in de inkom-
hal van het sociaal Huis.

Let op: opladingen kunnen enkel met bank-
kaart! nodig: je budgetmeterkaart, bankkaart 
en de cijfercode die je van infrax ontvangen 
hebt.
  
is het Sociaal Huis gesloten en moet je drin-
gend je kaart opladen?
Dan kan je terecht bij de volgende laadpalen 
in de omgeving en dit 24 op 7:

• aan het Sociaal Huis van Sint-Truiden 
(Clement Cartuyvelsstraat 12, 3800 sint-Truiden)
• aan het Sociaal Huis van landen 
(stationsstraat 29 A, 3400 Landen)
• aan het infraxkantoor in Hasselt 
(Gouverneur Verwilghensingel 32, 3500 Hasselt)
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iedereen die een terrein of gebouw bezit, huurt of gebruikt moet maatregelen nemen om ratten te 
vermijden en te bestrijden. Ratten veroorzaken immers materiële schade en verspreiden ziekten. sa-
men roepen we ratten een halt toe. 

naast voedsel en beschutting zoeken ratten ook water op. Daarom beschouwen de verschillende 
waterbeheerders rattenbestrijding als een van hun opdrachten. De provincie bestrijdt de bruine en 
zwarte rat langs de waterlopen van tweede categorie (middelgrote waterlopen). Zie je ratten langs 
een waterloop van tweede categorie of wil je meer te weten komen over de bestrijding van ratten, 
contacteer het meldpunt ratten Vlaams-Brabant: 016-26.77.90, meldpuntratten@vlaamsbrabant.
be. Meer informatie over hoe je de categorie van een waterloop kan opzoeken vind je terug op: htt-
ps://www.vlaanderen.be/nl/natuur-en-milieu/water/beheer-van-de-onbevaarbare-waterlopen.

     wanneer de ratten zich op een andere locatie 
manifesteren dan aan een waterloop van tweede ca-
tegorie dan dient er voor meer informatie en concre-
te afspraken contact opgenomen te worden met de 
milieudienst van de gemeente Geetbets: 

Om kleine problemen aan te pakken kan aan het 
onthaal van het gemeentehuis van Geetbets ook 
voor 1 euro een zakje vergif gekocht worden en voor 
3,50 euro  een rattenval.

i

i

Vanaf 1 september gaan de aanpassingen aan de voorrangsregelingen in voege. uit een studie, 
gemaakt in samenwerking met de universiteit Hasselt, blijkt dat meerdere wegen best voorrang 
kunnen krijgen en dat de voorrang van rechts niet over het gehele grondgebied mag worden af-
geschaft. om duidelijk te maken welke voorrangsregelingen er waar juist gelden, werd een kaart 
opgemaakt.

De kaart met voorrangswegen kan geraadpleegd worden op www.geetbets.be. in de augustus-editie 
van het gemeentelijk infoblad G’Zet zal de kaart met de voorrangswegen op A4 formaat opgenomen 
worden. Hou de volgende editie dus zeker in de gaten.

-

VeiLigHeid



VeiLigHeid

“Plaats rookmelders” schreeuwt de brandweer van – hoe kan het anders – de daken. “Beter voor-
komen dan niet meer genezen” is al even duidelijk. Rookmelders kunnen mensenlevens sparen. 
Daarvan is de bevolking zich veel te weinig bewust. De sprekende actie  van 
de brandweer laat niets aan de verbeelding over. 

Jaarlijks komen in België zowat honderd mensen om tijdens een brand. Hoogtijd dat dit grote aantal 
tot niets herleid wordt. “Rookmelders detecteren meestal sneller dan jijzelf de rook van een brand”, 
zegt de brandweer. “Het waarschuwingssignaal maakt je ook wakker als je slaapt.” een folder van de 
brandweer geeft de nodige tips aan de burger wat de plaatsing van rookmelders betreft. De stelling 
is: “Plaats in elk vertrek een rookmelder, uitgezonderd in de keuken, de badkamer, de garage en het 
verwarmingslokaal.” Rookmelders zijn best voorzien van een batterij met een levensduur van 10 jaar. 
Zoek op de verpakking naar de labels Ce 
en en14604. Rookmelders gecertificeerd 
door Bosec, VDs, Bs, nF of een gelijkaardi-
ge keuringsinstelling garanderen een goede 
kwaliteit. Plaats een rookmelder in de hal of 
het trappenhuis, op elke bewoonde verdie-
ping van het huis. installeer de rookmelders 
aan het plafond op minstens 30 cm van de 
hoek om de rook het snelst te detecteren. 
Minstens één keer per maand de rookmel-
der testen en het stof ervan verwijderen is 
ook heel belangrijk.
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Tijdens de eerste week van mei werden in Geetbets flitscontroles uitgevoerd door de 
verkeerscel van de Politiezone Hageland aan de Borgloonstraat en de Steenweg op 
Kortenaken. Tien procent van de gecontroleerde voertuigen reed te snel en kreeg ook 
een proces verbaal in de brievenbus. 

in totaal werden meer dan 200 voertuigen gecontroleerd zonder interceptie, geen enkel rijbewijs 
diende onmiddellijk ingetrokken te worden, 20 bestuurders werden wel geverbaliseerd en kregen een 
boete toegestuurd.

in de Borgloonstraat, waar een snelheidsbeperking van 
50 km/uur geldt, reden 16 van de 135 gecontroleerde 
voertuigen te snel. De hoogste snelheid bedroeg 87 km /
uur. Aan de steenweg op Kortenaken werden 66 voertui-
gen gecontroleerd en vier pv’s opgesteld. Daar bedroeg 
de hoogste snelheid 66 km/uur in de zone 50.

4



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: 

TE BEZORGEN VÓÓR 7 JULI12017.

om de drie weken trekken Jurgen en Sarah Quaeyhaegens-Verhelpen samen met hun drie zoontjes Jonas (14), Thijs (11) en Kobe (9) op woensdagnamiddag naar de bibliotheek. on-danks ieders overdrukke agenda wordt er tijd gemaakt én gevonden om zich te verdiepen in literatuur, van romans tot stripverhalen.
Jurgen Quaeyhaegens (42) en sarah Ver hel-pen (39) wonen sinds 2003 aan de Orsmael-straat in Grazen. Jurgen, afkomstig van Lier, is leraar Geschiedenis-engels-Godsdienst aan het sint-Janscollege in Meldert. sarah r uilde Korten-berg voor Grazen en is aan de slag als adminis-tratief medewerker van een notaris in Oud-He-verlee. “ik lees al van kindsbeen af”, vertelt sarah. “elke avond voor het slapen gaan moet ik een boek vast gehad hebben. Om de drie weken lees ik een boek uit van om en bij de 300 pagina’s. Mo-menteel lees ik Geboren in schande van auteur nora Roberts. De schrijfster weet te boeien vanaf de eerste pagina. Het ver haal handelt over een buitenechtelijk kind dat kennismaakt met   

››Het antwoord op de vorige fotowedstrijd was we selecteerden de volgende winnaar: Zij wint een koffi etas van de gemeente.TOT SLOT18     ❘      nieuws     ❘     (Be)LeVen     ❘     uiT in GeeTBeTs     ❘     weLZiJn     ❘     wOnen en weRKen
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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:         E-MAil:

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
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Aan anonieme meldingen wordt geen gevolg gegeven.

HEB JiJ iETS TE MElDEn?

         haar echte zussen.”  
Jurgen is geen ‘veellezer’, maar houdt toch veel 
van literatuur. “Historische romans en boeken 
over sport en sportfiguren, vooral biografieën, 
zijn aan mij besteed. ik lees graag over wat er 
achter de schermen gebeurt in de sportwereld. 
Op dit ogenblik boeit Tom Boonen van steven 
Borgerhoff en Kristof Lamberights mij, een boek 
dat de beginjaren van Toms profcarrière belicht.”
Oudste zoon Jonas moet wat aangemoedigd 
worden om te lezen, maar houdt  erg veel van 
strips. Broertjes Thijs en Kobe houden het bij 
jeugdboeken en strips, in het bijzonder de ver-
halen van F.C. De Kampioenen en Jommeke. 
Boma in de Coma en De nies van de neus vin-
den de broertjes Quaeyhaegens geweldig, net als 
De Brulharp, De Clanstrijd en De Limonadelelies 
met Jommeke in de hoofdrol.

Voetbal is koning ten huize Quaeyhaegens. Papa 
Jurgen, in een vorig leven actief als jeugdspeler 
bij sK Lierse, traint de jeugdploegen van eer-
ste provincialer VV Zepperen-Brustem. Thijs en 
Kobe spelen bij die club, terwijl Jonas aantreedt 
bij sporting Budingen. Mama sarah woont alle 
matchen van haar zonen bij. Op zondagvoor-
middag trekt ze met haar hond Bo naar Hon-
denschool Cerberos. Ondanks al die drukte krijgt 
lezen toch de nodige aandacht.
Het gezin is erg tevreden over de bibliotheek van 
Geetbets, waar geluisterd wordt naar de tips en 
de smaak van de bibleden. Jurgen en sarah vin-
den dat een ruimte met tafels en stoelen nodig 
is om boeken rustig in te kunnen kijken vooral ze 
te lenen.
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Meer info over “Bib aan huis”: 011-58.65.52 of bib@geetbets.be 




