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Beste inwoners,

we naderen weer het einde van het jaar. 2017 vloog voorbij. eind december 
is de periode van het jaar waar sfeer en gezelligheid samen met familie en 
vrienden voorop staan, een periode waarmee we met zijn allen het jaar ge-
zellig afsluiten om zo het nieuwe jaar in te stappen. Graag sta ik samen met 
jullie even stil bij het haast afgelopen jaar en blik vooruit op 2018.

2017 was een jaar waarin we weer een aantal belangrijke investeringen de-
den in onze gemeentelijke wegeninfrastructuur, fi ets- en voetpaden. Onder 
meer de Drinkteilstraat en steenweg op Kortenaken werden opgeleverd. 
De werken aan Biesemstraat, Leeuwbeekstraat, Persoonstraat, nieuwdorp, Hulsbeekstraat en Kwa-
destraat werden aangevat en zullen in 2018 verder afgewerkt worden.

De integratie van gemeente- en ocmw-diensten wordt voorbereid. De verbouwing van de linkervleu-
gel van het gemeentehuis zit in zijn laatste fase en begin januari mogen we onze ocmw-collega’s 
welkom heten. energiebesparing, toegankelijkheid en een effi ciënte werking staan centraal bij deze 
verbouwing.

we investeerden in 2017 ook in een nieuwe, multifunctionele maai-combinatie zodat onze bermen 
piekfi jn onderhouden kunnen worden.  Het woonproject Kerselant krijgt concreet vorm, ziet er zeer 
mooi uit en zal vanaf 2018 bewoond zijn. Op sportief en cultureel vlak was 2017 een voltreffer. Onze 
dienst vrije tijd, de jeugdwerking, de kunstacademie en de bib reikten een uitgebreid aanbod voor 
jong en oud aan met onder meer een theaterkamp, tienerdriedaagse, sportweken, taalkampen, de 
speelpleinwerking, de ingebruikname van speelgroen, het schatertejater, seniorennamiddagen, de 
eerste urban Run, de gezondheidswandelingen, de Leeszomer, de Jeugdboekenweek en het gebruik 
van de Bets App.  

Kermissen en koersen konden, uitgezonderd de dorpelingenkoers in Rummen, rekenen op goed 
weer en zeer veel volk. Ook de start van de wekelijkse vrijdagmarkt ging niet onopgemerkt voorbij. 
Zelf mocht ik op bezoek bij koning Filip en koningin Mathilde. De gemeente kreeg van de provincie 
de onderscheiding ‘diervriendelijke gemeente’ en we vierden het 800-jarig bestaan van Grazen. 
Onze zwerfvuilactie kon rekenen op een aantal moedige vrijwilligers.

in 2018 treden we toe tot de iGs ‘Best wonen tussen Zoet en Zout’ ten voordele van ons lokaal 
woonbeleid. wegenwerken worden verder gezet, onze gemeentelijke dienstverlening en het vrije-
tijdsaanbod zullen ook in 2018 even kwalitatief en uitgebreid zijn. 14 oktober 2018 mogen jullie de 
balans opmaken tijdens de gemeenteraadsverkiezingen.

2018 belooft duidelijk weer een druk jaar te worden voor het bestuur en ook voor jullie allen. Hopelijk 
kunnen we allemaal de volgende weken tijdens de feestdagen eerst wat meer tijd maken voor ons 
gezin, voor onze familie en vrienden.

wij toosten zondag 7 januari als bestuur met jullie alvast op het nieuwe jaar, heffen het glas op het 
geluk en de gezondheid van al onze 6.000 inwoners tijdens de nieuwjaarsdrink voor de bevolking op 
het binnenplein van het Kasteel van Hoen.

ik wens jullie alvast het allerbeste voor 2018. Dat het een jaar mag zijn waarin al jullie dromen uit 
mogen komen.

Jo Roggen
Burgemeester
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BMT brengt warme boodschap tijdens ijskoude kerstdagen

Het Betsers Miniatuur Theater brengt voor de twaalfde keer gratis kersttoneel voor ‘mensen onder 
de kerktoren’, totaal pretentieloos en grotendeels in het dialect. Volgens acteur-regisseur René 
Cresens slaat de ‘warme boodschap’ van het BMT steeds beter aan.

De toneelvereniging startte in de singel een goede 20 jaar geleden, erg amateuristisch, op de zolder 
van Café De singel, voor drie keer veertig toeschouwers. na een onderbreking van zowat tien jaar 
kreeg singelbewoner Reinier Cloes heimwee naar het kleinschalige, lokale toneel en ontstond het 
Betsers Miniatuur Theater BMT, dat nu al voor de twaalfde keer uitpakt met kersttoneel.

“er is een duidelijk onderscheid tussen een gewone toneelvereniging en het BMT”, zegt René Cre-
sens. “Het gaat bijna altijd over dezelfde mensen die veel grote inspanningen moeten leveren op een 
niet-comfortabele manier. Daarenboven gaat het om een buitengebeuren. De laatste jaren lokken 
we tijdens drie voorstellen om en bij de 700 toeschouwers. Kleine partytenten werden vervangen 
door steeds grotere, verwarmde tenten. De laatste jaren mogen we van een luxetent spreken.”

De toegang is en blijft gratis, vrije giften maken toneel mogelijk in de singel. “De inzet van de groep 
mensen is bewonderenswaardig. we kijken er allemaal naar uit een warme boodschap te brengen, 
want dat geeft ons zelf enorme voldoening. 24 december is de gelukkigste dag van het jaar voor ons. 
sneeuw ruimen of een door de wind weggevlogen tent weer opbouwen: het hoort er allemaal bij.”

Het is vaak zwaar om alles klaar te krijgen tegen de voorstellingen. “Maar we kunnen niet stoppen, 
we moeten verder”, vervolgt René Cresens. “ik speel al sinds mijn zestiende, maar het gevoel hier op 
straat in de singel is uniek.” Ooit was de kerststal ‘den tap’, werd het schamel decor tegen een huis-
gevel opgetrokken onder doorsijpelende plastic. Aan de overzijde van de straat een open legertent, 
terwijl de straat niet eens afgesloten was, het vervoer doorgang moest verleend worden en het hoofd 
geboden werd aan alle weersomstandigheden.

De omgebouwde winkel van 'Annie van René de verver’ met de onafscheidelijke ‘stoof’ fungeert nog 
steeds als repetitielokaal. een certitude zonder voorgaande.

Het BMT brengt dit jaar De wonderbare genezing op kerstavond van auteur Harry smits 
op 22, 23 en 24 december om 20 uur in een verwarmde tent aan de singel. 
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Vrijdagmarkt start met overrompeling op heringericht stationsplein

Dertien marktkramers verzorgden de eerste editie van de wekelijkse vrijdagnamiddagmarkt op het 
heringericht stationsplein. De publieke belangstelling was erg groot. intussen varieert het aantal 
deelnemende marktkramers lichtjes in positieve zin. De lokale bevolking is blij met het initiatief 
en de marktkramers doen goede zaken. Parkeren kan in de Oudestraat en op het perceel gelegen 
tussen het tankstation Palace en de woning van eric Pans aan de Kasteellaan.

een wekelijkse markt met dertien tot vijftien 
professionele marktkramers in een gemeen-
te van amper 6.000 inwoners is in de regio 
opvallend. Het naburige Halen (Limburg) en 
Zoutleeuw moeten het met heel wat minder 
marktkramers doen. Het gemeentebestuur 
van Geetbets deed er alles aan om marktkra-
mers te overreden vrijdagnamiddag af te zak-
ken naar het stationsplein. Zo wordt er onder 
meer geen staangeld gevraagd aan de markt-
kramers en is het elektriciteitsverbruik de eer-
ste zes maanden gratis. Omwille van plaatsge-

brek moesten in Geetbets zes marktkramers geweigerd worden op de startdag.

Het aanbod producten is groot en intussen aange-
groeid. Zo kan je op de markt terecht voor onder 
meer vlees, charcuterie, vis, kaas, brood, banket, 
speculaas, groenten, fruit, kip aan 't spit, huis-
houdartikelen, kousen, tafellinnen, kleding, leder-

waren, pasta, soep, juwelen, uurwerken, e-sigaretten, een hap-
je en een drankje…"Kortbij en zo een groot aanbod,  waarom 
zouden nog ergens anders naar de markt gaan?", klinkt de re-
actie bij velen. "een wekelijkse markt is positief voor Geetbets", 
zegt Milo Vanhove, lokaal vertegenwoordiger van unizo. "Heel 
wat winkels verdwenen in de loop van de jaren en de markt kan 
dat mogelijk wat compenseren. Bovendien biedt de wekelijkse 
markt ook voor lokale producten een forum.”

 

S



Als afsluiter van de eerste marktdag 
bood het gemeentebestuur een receptie 
aan die voor een overrompeling zorgde 
op het stationsplein.
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naar aanleiding van de 'Dag van de kinderbegeleider' zette het college de kinderbegeleidsters 
van de buitenschoolse kinderopvang in de kijker. Alle begeleidsters kregen een afwasbare tattoo 
en een lunch aangeboden, naast een dagje shoppen voor de iBO-locaties. een origineel bedankje 
voor iedereen die met buitenschoolse kinderopvang begaan is.

Het gemeentebestuur van Geetbets dat buitenschoolse kinderopvang in Rummen, Geetbets en Ho-
gen organiseert, pakte op de 'Dag van de kinderbegeleider' uit met een erg origineel gebaar van 
dankbaarheid. Alle kinderbegeleiders, actief 
in een van de drie lokale locaties van de kin-
deropvang, werden verrast met een afwasbare 
tattoo in de gemeentelijke buitenschoolse kin-
deropvang schuifaf in Rummen. Burgemees-
ter Jo Roggen, schepenen Chris Jamar en elke 
Allard plaatsten de tattoo bij 'de sterren van de 
dag', samen met coördinator van de buiten-
schoolse kinderopvang Patricia Vansimpsen.

Met de tattoos, een idee van steunpunt Kin-
deropvang van de Vereniging van steden en 
Gemeenten VVsG, uitte het gemeentebestuur 
zijn waardering voor de kinderbegeleidsters, 
die zich dagelijks enthousiast inzetten. Het gaat om een ontwerp van eva Mouton. elke week maakt 

eva de getekende column 'eva's gedacht' voor 
de weekendbijlage van De standaard. “een 
tattoo voor elke kinderbegeleidster is erg leuk 
en trendy", onderstreepten de gevierde  bege-
leidsters. na het plaatsen van de tattoos trok-
ken alle kinderbegeleidsters in groep naar de 
ikea in Hasselt, om er, begeleid door burge-
meester en schepenen, voor elke locatie speel-
goed en interieurbenodigdheden aan te kopen 
voor de drie iBO-vestigingen schuifaf Rum-
men, vrije basisschool Hupsakee Geetbets en 
vrije basisschool Te Velde Hogen. 

Het groepsbezoek aan ikea Hasselt werd een leuke 
en gezellige onderneming. “Fijn eens samen te zijn 
met alle collega's en voor een keer onder begeleiding 
van het gemeentebestuur”, klonk het. Het gemeen-
tebestuur schonk een bon van 100 euro aan elke 
iBO-locatie om extra kinderspulletjes te kopen. On-
der meer kinderkrukjes, rijdende opbergbakken, ten-
ten en kleurstiften werden aangeschaft. Ook heel wat 
andere nuttige, kindgerichte artikelen vonden de weg 
richting kassa. na een lekkere lunch werd het bezoek 
aan ikea afgerond en begaven de kinderbegeleidsters 
zich terug naar hun werklocatie om er tijdig en trouw 
de kinderen naschools op te vangen.

Dagje shoppen voor iBO-locaties op ‘Dag van de kinderbegeleider’

nieUWS
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nooit eerder was Geetbets zo in de ban van werken

De riolerings- en wegenwerken gaan in de gemeente onverminderd voort. De werken in de Biesem-
straat en Persoonstraat in Rummen schieten flink op. Ook de inmiddels opgestarte werkzaamhe-
den op de gehuchtengrens Hulsbeek – nieuwdorp in Geetbets gaan goed vooruit. Het fietspad in 
de Grazense Verdaelstraat, richting Geetbets, werd eveneens aangepakt. in de allerheiligenperio-
de konden de bezoekers van de begraafplaatsen van Geetbets en Rummen de recent geplaatste 
vlinderboom en urnenpaddenstoel voor het eerst bewonderen. De werken aan het gemeentehuis 
zijn medio januari 2018 grotendeels achter de rug, zodat meerdere OCMw-diensten 15 januari 
hun intrek nemen in het verbouwde gemeentehuis.
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nieuws uit de gemeenteraad van maandag 30 oktober 2017

Budget 2018 kerkfabrieken

De gemeenteraad keurde eenparig het budget 2018 van de vier kerkfabrieken goed. De gemeen-
telijke bijdrage 2018 beloopt 10.508,56 euro voor de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw van Vrede 
Hogen in de exploitatiekosten, waarvan 6.148,41 euro voor rekening van de gemeente Geetbets. 
Het restant wordt deels gedragen door de gemeente Kortenaken en de stad Zoutleeuw.

• De kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Bezoeking Grazen krijgt van de gemeente Geetbets 23.753,54 
euro toegestopt in 2018 wat de exploitatiekosten betreft.

• De kerkfabriek Sint-Ambrosius Rummen mag in 2018 van de gemeente Geetbets 22.469,08 
euro verwachten voor de exploitatie.

• Ten slotte draagt de gemeente Geetbets in 2018, wat de exploitatie betreft, 11.065,04 euro bij 
voor het budget van de kerkfabriek Sint-Paulus Geetbets. 

Budgetwijziging 1 – 2017 en aanpassing meerjarenplan 2014 - 2019

na de budgetwijziging 1 – 2017 en de aanpassing nummer 5 van het meerjarenplan 2014 – 2019 
blijkt de financiële toestand van de gemeente Geetbets gezond.
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Gratis zwemmen in Landen of Tienen tijdens Familiezwemdag

sportregio Getevallei geeft 800 gratis tickets 
weg aan de inwoners van sportregio Getevallei, 
waarvan ook Geetbets deel uitmaakt. Met een 
ticket kan je deelnemen aan de Familiezwem-
dag op woensdag 27 december in het zwem-
bad van Landen of dat van Tienen. 
Voor gratis tickets kan je terecht in het ge-
meentehuis van Geetbets bij Hans Lembrechts 
(011-58.65.46 of sport@geetbets.be). 

Maak snel je keuze.
Het aantal tickets per gemeente is beperkt!

i
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Met cultuurcheque goedkoper naar De Markthallen Herk-de-stad

Vrije Tijd

De inwoners van de gemeente Geetbets kunnen ook in december en januari goedkoper naar voor-
stellingen in De Markthallen Herk-de-stad dankzij de intergemeentelijke cultuurcheque.  

 The Flying Pickets ruilen zaterdag 2 december om 20.15 uur De Markthallen voor de sint-Mar-
tinuskerk van Herk-de-stad voor hun a capella-concert strike Again.
      Tickets voor het concert van de wereldvermaarde formatie kosten 15 euro in voorverkoop, 
      17 euro aan de kassa. Jongeren onder de 18 jaar betalen 7 euro.

 steven Goegebeur brengt woensdag 20 december in zijn derde zaalshow op onnavolgbare wijze 
het relaas van een man die eindelijk het licht heeft gezien en vertelt hoe we dienen om te gaan met 
de toekomst. Pure humor. Aanvang 20.15 uur.
      Tickets kosten 15 euro in voorverkoop en 17 euro aan de kassa. Jongeren onder de 18 jaar 
      betalen slechts 7 euro.

 winterland ’76 is ‘A tribute to the music of The Band’ die je zaterdag 20 januari kan beleven 
vanaf 20.15 uur. winterland ’76 brengt geen covers, wél een persoonlijke interpretatie van het brede 
muzikale erfgoed dat The Band ons heeft nagelaten.
      Tickets kosten 15 euro, aan de kassa betaal je 17 euro. staand publiek.

 Adembenemend goochelaar nicholas Arnst, bekend dankzij zijn deelname aan Belgium’s Got 
Talent en zijn eigen programma op VTM, brengt donderdag 1 februari om 20.15 uur zijn grootse 
show ‘echt’. Mensen verbazen, verwonderen en een reactie van het publiek uitlokken horen er onge-
twijfeld bij.
      Tickets kosten 15 euro in voorverkoop, 17 euro aan de kassa. 
      Jongeren onder de 18 jaar betalen 7 euro.

‘Kerst in Grazen’ behoudt bekende formule

Het Kerstcomité Grazen organiseert vrijdag 15 december de dertiende editie van ‘Kerst in 
Grazen’. Het comité behoudt de bekende formule en rekent op extra vrijwilligers die een 
handje willen toesteken voor het opbouwen en afbreken van de tent op het dorpsplein.

Vooraleer het zover is biedt het Kerstcomité Grazen de inwoners van de kleinste deelgemeente 
van Geetbets zaterdag 2 december de mogelijkheid een kerstboom af te halen aan  het Buurt-
huis. Zoals steeds kunnen de geïnteresseer-
den een vrije gift deponeren in de comité 
box. Ze krijgen bovendien een hapje en een 
drankje ter plaatse aangeboden door het co-
mité.

Vrijdag 15 december wordt bij aanvang van 
‘Kerst in Grazen’ de Kerstman onthaald op 
originele wijze om vanaf 19 uur geschenk-
jes uit te delen aan de aanwezige kinderen. 
eddy Cantell tekent voor de presentatie, ste-
vie D’s Band  voor de muzikale omlijsting, 

terwijl DJ Bert de ‘foute ski party’ 
in goede banen leidt.



i
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Herdenking oorlogsslachtoffers in de regen

TerUgBLik

De jaarlijkse herdenking van de oorlogsslachtof-
fers van beide wereldoorlogen en het beëindigen 
van wO i op 11 november 1918 vond dit jaar plaats 
onder een grijze hemel en wat miezerig gedruppel. 
in Grazen, Geetbets (foto) en Rummen werden 
bloemen neergelegd aan de oorlogsmonumenten. 
in de sint-Ambrosiuskerk van Rummen ging fede-
ratiepastoor Johny Van Rompuy een Te Deum voor, 
opgeluisterd door de Brass Band Haspengouw en 
een gelegenheidskoor. 

Het Feestcomité Grazen van stuwende kracht 
Kathleen Beyns organiseerde voor de inwoners 
van Grazen een druk bijgewoonde receptie in 
Het Buurthuis naar aanleiding van 800 jaar 
Grazen. Feestzalen-restaurant De waterhoek, 
gevestigd in Grazen, bood de feestelijke hapjes 
gratis aan. eddy Dehaen commentarieerde een 
powerpoint-presentatie waarin de geschiedenis 
van Grazen en de inwoners centraal stond.

Receptie 800 jaar Grazen in Buurthuis

Bij de start van het nieuwe werkjaar (foto) 
hunkerden de zowat 65 leden van Chiro Hogen al 
naar het zomerkamp dat eind juli plaatsvindt in de 
overwegend Duitstalige ’chocoladestad’ eupen.  eer 
het zover is verzamelen de leden om de twee weken 
in het Chirolokaal achter de kerk van Hogen en zijn 
er tal van activiteiten gepland. De jaarlijkse Breu-
gelavond vond alvast 11 november plaats om wat 
extra geld in het laatje te krijgen voor de werking.

Aardig wat wandelfanaten namen deel aan de jaar-
lijkse Pitslampentocht, georganiseerd door de ge-
meentelijke dienst Vrije Tijd en wandelclub sOs. 
Ook dit keer was Het Buurthuis Grazen de vertrek- 
en aankomstplaats. Gewapend met zaklampen en 
vaak vergezeld van honden, trokken de avondlijke 
wandelaars op pad voor een tocht van 6 km, gehuld 
in een speciale sfeer. 

Pitslampentocht roept speciale sfeer op

Chiro Hogen op kamp in Duitstalig Eupen
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scouts opnieuw in thuisbasis Jeugdcomplex De Poel 

TerUgBLik

Vredesvlag wappert in Geetbets

De leiding van jeugdvereniging scouts Laetitia Geetbets registreerde tijdens de startdag van het 
nieuwe werkjaar 184 leden in Jeugdcomplex De Poel in Grazen. Om een groepsfoto te nemen 
werd verzameld in de grote speelweide in de onmiddellijke buurt. Aan het einde van de startdag 
werden de ouders ‘lekker’ ontvangen en uitvoerig ingelicht over de werking en de jaarplanning.

naar aanleiding van de door de Verenigde naties 
uitgeroepen ‘internationale Dag voor de Vrede’, 
hing de gemeente Geetbets, samen met 102 an-
dere steden en gemeenten, de Vredesvlag uit op 
21 september. Dit jaar werd de focus in België op 
kernwapens gelegd. er vinden multilaterale onder-
handelingen plaats in new York die moeten leiden 
tot een Vn-verdrag dat kernwapens verbiedt. 

Het Betsers Collectief pakte uit met een vervolg 
op de eerste editie van Het schatertejater, na het 
overweldigende succes van vorig jaar. De nieuwe 
show, gevuld met humor en tot lachsalvo's leiden-
de anekdotes met een knipoog naar de dagelijkse 
realiteit lokaal, wist eveneens erg goed te scoren. 
De drie vertoningen in Het Buurthuis waren in een 
mum van tijd uitverkocht, goed voor meer dan 
450 kijklustigen. smaakt naar ‘nog veel meer’ en 
kan uitgroeien tot de jaarlijkse ‘Revue van Bets’.

Betsers Collectief lacht met lokale toestanden in Buurthuis
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Jouw activiteit in de volgende G’zet? 
Geef je evenement in vóór 4 januari 2018. 
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 activi-
teiten vind je op onze website.

etentje gepensioneerden Geetbets

T wo 06/12/17 om 11u30
H Parochiezaal Hogen
    Hogenstraat 101 - 3450 Geetbets
    d /
i gwendolien.depre@telenet.be
     Gepensioneerdenbond Geetbets

wO 06/12/2017

Bingo avond

T vr 08/12/17 van 19u30 tot 23u30
H Kantine sK Rummen
    Grote baan z/n - 3454 Rummen
    d /
i huybrechts_rudi@hotmail.be
     sK RuMMen

VR 08/12/2017

Kerstfeest

T ma 11/12/17 van 11u45 tot 17u00
H Parochiezaal Rummen
    Ketelstraat 4 - 3454 Rummen
    d /
i 0477/29 83 59 - Valère Raemaekers
    samana Rummen

MA 11/12/2017

Kerstfeest

T wo 20/12/17 om 14u00
H Parochiezaal Hogen
    Hogenstraat 101  - 3450 Geetbets
    d /
i 0496/ 99 28 58
     Ziekenzorg Geetbets (samana)

wO 20/12/2017

inzameling van voedingswaren en 
verzorgingsproducten tvv minderbe-
deelden van eigen gemeente

T ma 25/12/17 van 00u00 tot 23u59
H Parochiekerk Rummen
    Ketelstraat  - 3454 Rummen
    d /
i 0477/29 83 59 - De Vrienden van Paul

MA 25/12/2017

wandelen 

T di 09/01/18 om 13u30
H vertrek statieplein
    statieplein - 3450 Geetbets
    d /
i greetgemma@skynet.be
     Okra Geetbets

Di 09/01/2018

nieuwjaarsdrink bevolking

T zo 07/01/18 vanaf 15u00
H Kasteel van Hoen
    Kasteellaan  - 3454 Rummen
    d /
i iv@geetbets.be
     Gemeentebestuur

ZO 07/01/2018

Oudejaarsavond

T zo 31/12/17 van18u30 tot 05u00
H goc Pax
    Ketelstraat  - 3454 Rummen
    d /
i rudiclaeskens@telenet.be
     B-events Geetbets

ZO 31/12/2017

wandelen

T di 12/12/17om 13u30
H vertrek statieplein
     statieplein - 3450 Geetbets
    d 13
i greetgemma@skynet.be
    Okra Geetbets

Di 12/12/2017

inzameling van voedingswaren en 
verzorgingsproducten tvv minderbe-
deelden van eigen gemeente

T za 16/12/17 van 00u00 tot 23u59
H Parochiekerk Rummen
    Ketelstraat - 3454 Geetbets
    d /
i 0477/29 83 59 - De Vrienden van Paul

ZA 16/12/2017

Dansnamiddag senioren Geetbets

T wo 13/12/17 van 13u30 tot 18u00
H goc Pax
    Ketelstraat - 3454 Geetbets
    d /
i as@geetbets.be
     OCMw Geetbets

wO 13/12/2017

Kerstviering opgeluisterd door de 
Brassband Haspengouw

T ma 25/12/17 van 10u00 tot 12u00 
H Parochiekerk Rummen
    Ketelstraat - 3454 Rummen
    d /
i rudi.haesen@skynet.be
     Brassband Haspengouw 

MA 25/12/2017

Kersttoneel

T vr 22/12/17 om 20u00 tot zo 24/12/17 
     om 00.00 
H singel
    singel 8 - 3450 Geetbets
    d /
i reinier.cloes@telenet.be
     Betsers Miniatuurtheater    

VR 22/12/2017
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Sociaal Huis

Ook in 2018 zwaaien de senioren hun beentjes uit

Dansen is gezond en dat hebben onze senioren goed begrepen! Door regelmatig te bewegen, voel je 
je fitter en gaat je algemene conditie erop vooruit, de spieren worden 
geoefend en de gewrichten blijven soepel.  Vandaar dat onze senioren 
hun dansnamiddagen ook in het nieuwe jaar verder zetten. elke tweede 
woensdag van de maand heten ze je welkom in GOC Pax in Rummen 
voor een dansje, een frisse pint, een stukje taart en een babbel. 
De volgende dansnamiddagen vinden plaats op 13 december 2017, 
10 januari 2018 en 14 februari 2018 van 13.30 tot 18 uur, de deuren 
gaan open vanaf 13 uur. De toegang is zoals steeds gratis. 

i

DE MAMMOBIEL KOMT NAAR GEETBETS: LAAT JE SCREENEN! 
(exacte data moeten nog bevestigd worden, vermoedelijk 30/1 tot 5/2)

De Vlaamse overheid spoort met een bevolkingsonderzoek ‘Borstkanker’ alle vrouwen van 50 
tot en met 69 jaar ertoe aan om elke twee jaar een screeningsmammografie te laten nemen. 
Ook jonge vrouwen kunnen borstkanker krijgen. Maar het risico is veel kleiner. Ruim drie kwart 
van alle borstkankers komt voor bij vrouwen die ouder zijn dan 50.
een screeningsmammografie kan afwijkingen in je borsten vroegtijdig opsporen, lang voordat je 
er zelf iets van merkt. Als borstkanker tijdig ontdekt wordt, is de kans op een succesvolle behan-
deling en genezing groter. 

Hoe kan je deelnemen aan het bevolkingsonderzoek naar borstkanker?
Dat kan op twee manieren: met de uitnodigingsbrief die je thuis ontvangt of met een voorschrift 
van je (huis)arts. Het onderzoek is volledig gratis als je bij een Belgische mutualiteit bent aange-
sloten. Je betaalt dus ook geen remgeld.

wanneer ontvang je een uitnodigingsbrief?
Je ontvangt een uitnodigingsbrief van het Centrum voor Kankeropsporing (CvKO) als je de voor-
bije 2 jaar geen screeningsmammografie liet nemen. Die uitnodiging geldt als voorschrift voor 
een screeningsmammografie. De brief stelt je meteen ook een dag en uur voor een afspraak in 
de mammobiel voor. Handig, maar je kan die afspraak uiteraard altijd wijzigen. Je beslist zelf of 
je deelneemt of niet. informeer je goed. Dan weet je wat het onderzoek inhoudt en wat de be-
doeling ervan is.

Heb je vragen? 
surf naar www.bevolkingsonderzoek.be of bel het Centrum voor Kankeropsporing op het 
gratis nummer 0800 60 160 (elke werkdag van 9 tot 12 en van 13 tot 16 uur). 
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Sociaal Huis

Sociaal huis levert dagverse maaltijden, met zorg bereid

is het bereiden van een maaltijd door ziekte of ouderdom moeilijk geworden? een beroep doen op 
onze dienst warme maaltijden kan een oplossing bieden. Op deze manier kan je elke dag genieten 
van een degelijke en gezonde maaltijd! 
Al onze maaltijden worden bereid in onze professionele keuken en aan huis geleverd van maandag 
tot en met zaterdag. indien je dat wenst, mag je de maaltijd ook komen afhalen. Voor personen die 
ook op zondag een maaltijd wensen, wordt er zaterdag een diepvriesmaaltijd meegebracht. 
elke maaltijd wordt met de nodige aandacht voor de cliënt bereid. Moet je een bepaald dieet volgen 
(suikervrij, vetarm, zoutarm) of heb je graag je vlees/vis al gesneden, ons keukenpersoneel zorgt er 
voor! wij maken de maaltijd naar jouw wensen!  

elke dag bereiden we de maaltijden met verse ingrediënten. Het menu bestaat uit soep, hoofdge-
recht, dessert en een vieruurtje. De prijs van de maaltijden wordt steeds berekend aan de hand van 
het gezinsinkomen. Ook voor ’s avonds kan je een maaltijd verkrijgen. Je hebt de keuze tussen een 
broodmaaltijd of een warme hap/snack. Deze avondmaaltijd wordt ’s middags samen geleverd met 
de warme maaltijd. 

wil je meer informatie of wens je deze dienst aan te vragen, dan kan je contact opnemen 
met Martine steenbergen op het nummer 011-58.65.85. 

Klusjesdienst van maandag tot vrijdag paraat, ook in de winter

winterse neerslag kan voor problemen zorgen. Onze klusjesdienst is alvast goed voorbereid om zoals 
steeds inwoners in nood bij te staan. Kan je zelf geen sneeuw ruimen of durf je niet buiten komen 
uit angst om te vallen? Of werkt je verwarming plots niet meer? Bel dan Martine steenbergen (van 
maandag tot en met vrijdag) en onze professionele klusjesman komt je uit de nood helpen.
 
Het hele jaar door klaart onze klusjesman alle klussen in huis en tuin die je zelf niet meer kan doen, 
allerlei karweitjes van beperkte duur en omvang: kleine herstellingen, tuinonderhoud, hout zagen, 
…Deze thuisdienst is er voor mensen vanaf 60 jaar of wanneer je hulpbehoevend bent door ziekte, 
ongeacht je leeftijd. 

wens je graag meer informatie of wens je een beroep te doen op onze klusjesman? 
Vraag het telefonisch aan Martine steenbergen: 011-58 65 85.
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Kom elke vrijdag tot rust met yoga
Het sociaal Huis richt al een tijdje yogalessen in voor 50-plussers. Deze lessen worden erg ge-
apprecieerd door de deelnemers. Zij weten dat het belangrijk is actief en fit te blijven. Dit kan 
perfect met de Hatha Yoga van lesgeefster Lieve. Ook mensen voor wie de meeste sporten fysiek 
te belastend zijn, hebben veel baat bij deze yoga. er zijn nog wat plaatsen vrij dus…zin om mee 
te doen? Rol je matje dan uit elke vrijdag van 9 tot 10 uur in pand sociaal Huis, Glabbeekstraat 
166 Geetbets. 

Graag even melden bij Ann stassart, sociaal Huis (011-58.65.79) of Rosa Mans, 
voorzitster senioren (0498-52.35.70). een les kost  5 euro (50 euro voor 10 lessen).
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WOnen en Werken

nieuw oproepnummer voor dokter van wacht 

Met toepassing van artikel 2 van het ministerieel besluit van 15 maart 2013 wordt het tarief van 
de vergoedingen, dat is opgenomen in de bijlage van het besluit vanaf 1 januari 2014, jaarlijks op 
1 januari automatisch herzien. 

Hierdoor worden de vergoedingen ten laste van de gemeenten voor de uitreiking van de elektroni-
sche identiteitskaarten voor Belgen, de elektronische  identiteitsdocumenten voor Belgische kinderen 
onder de twaalf jaar, de elektronische kaarten  en elektronische verblijfsdocumenten, afgeleverd 
aan vreemde onderdanen, en de biometrische kaarten en biometrische verblijfstitels, afgeleverd aan 
vreemde onderdanen van derde landen aangepast. 

Vanaf 1 januari 2018 zullen de tarieven de volgende zijn:

Graag informeren we jou over het nieuwe centraal oproepnummer 1733.
Voortaan bel je 1733 indien je een arts van wacht nodig hebt. 
Voor je een operator aan de lijn krijgt, moet je een keuzemenu doorlopen: 

• kies 1 voor Nederlands – 2 voor Frans
• toets je postcode in 
• sluit af met hekje

De huisartsenwachtpost heeft als werkingsgebied de gemeenten Tienen, Hoegaarden, Boutersem, 
Glabbeek, Kortenaken,  Linter, Zoutleeuw en Geetbets.

1733

Nieuwe tarieven elektronische identiteitskaarten

• Gewone procedure      
eid Belgen en elektronische verblijfskaarten 
vreemdelingen         16   5,8  21,8
biometrisch verblijfsdocument vreemdelingen 19,2   5,8        25
eid voor Belgische kinderen < 12 jaar  6,4   4,9  11,3
       
• Spoedprocedure      
eid Belgen, en elektronische verblijfskaarten / 
biometrische verblijfsdocumenten vreemdelingen:      
optie 1 - spoedprocedure        84   14,1  98,1
optie 2 - extreme spoedprocedure   127,6   20,7  148,3
eid voor Belgische kinderen < 12 jaar      
optie 1 - spoedprocedure        84   11,2  95,2
optie 2 - extreme spoedprocedure   127,6   17,8  145,4
eid voor Belgische kinderen < 12 jaar (tweede aanvraag éénzelfde gezin)      
optie 1 - spoedprocedure    55,6   11,2  66,8
optie 2 - extreme spoedprocedure   55,6   17,8  73,4

               2018
 Product      federale     gemeentelijke totaal
       bijdrage    bijdrage  inwoner
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inzameling roze zak aan huis vanaf januari 2018

Vanaf januari 2018 haalt ecowerf elke 6 weken je zachte plastics 
(zakjes, blisters, plastic potjes, klein speelgoed …) aan huis op in de 
roze zak met ecowerf-logo. Door de roze zak aan huis in te zamelen, 
willen de gemeente Geetbets en ecowerf de dienstverlening voor de 
inwoners verhogen.

       welke plastics mogen in de roze zak?
Alle 100% zuivere zachte plastics die geen plastic flessen en flacons zijn, zijn welkom. 

       wat kan? 
Zakjes, draagtassen, blisters, (noppen)folies, kuipjes, vlootjes, (yoghurt)potjes, harde plastics kleiner 
dan een emmer van 10 liter, bloempotjes, plantentrays, speelgoed (zonder batterijen of elektronica) …

       wat kan niet?
Plastic flessen en flacons (pmd), verpakkingen van gevaarlijke stoffen (kga), piepschuim, (schuim)
rubber, zwembandjes, zilverkleurige folies, pvc, touwen en netten …

De sorteerregels vind je op de afvalkalender van 2018 die eind december 2017 in de bus valt en op 
www.ecowerf.be.

       Hoe bied ik mijn roze zak correct aan?

• Respecteer de sorteerregels. 
• Gebruik een roze zak ‘zachte plastics’ met het logo van EcoWerf.
• Knoop de zak goed dicht en bied hem hanteerbaar aan.
• Hang niets aan de buitenkant.
• Plaats de zak goed zichtbaar tegen de straatkant, ten laatste om 7 uur ’s morgens.

Roze zakken die niet correct gesorteerd zijn of verkeerd aangeboden worden, krijgen een wei-
geringssticker en worden niet meegenomen. Goed sorteren is een absolute voorwaarde voor 
recyclage. samen zorgen we er zo voor dat je zachte plastics verwerkt worden tot nieuwe grond-
stoffen voor tuinmeubelen, bloembakken, compostbakken en -vaten, tuinafscheidingen …

Raadpleeg je afvalkalender voor de inzameldata of download de app Recycle! (voor iPhone en 
Android). Ook op het recyclagepark zal je in 2018 nog steeds terecht kunnen met de roze zak 
en met harde plastics. Voor de inzameling van de blauwe pmd-zak verandert er niets.  

De gemeente zal in de tweede helft van januari 2018 overgaan tot het verwijderen van de grafmo-
numenten van de niet-geconcedeerde graven. Dit zijn graven waarvan de concessietermijn in 2015 is 
verstreken. Aan de nabestaanden werd de mogelijkheid geboden de grafconcessie te verlengen. De 
meesten deden dit, anderen wensten hier niet op in te gaan.
De nabestaanden hebben tot 15 januari de mogelijkheid foto’s en dergelijke van de graven te verwij-
deren. Zij die dit wensen kunnen een herdenkingsplaatje op de herdenkingszuil laten aanbrengen.

Meer info: 
Christa schollen 011-58.65.35 (cs@geetbets.be) of Lien eggermont 011-58.65.34 
(le@geetbets.be).

Bovengrondse grafconstructies vervallen grafconcessies ruimen

i



FOTOWedSTrijd
Hoeveel oude boeken worden er woensdag 13 december vanaf 16 uur gebruikt 

om opnieuw een oude-boeken-kerstboom te bouwen in de bibliotheek? 
wie het aantal correct schat of het dichtst benadert, wint een leuke prijs. 

stuur je antwoord via info@geetbets.be of bezorg onderstaand antwoordformulier 
volledig ingevuld aan de communicatiedienst, Dorpsstraat 7, 3450 Geetbets.

Voornaam en naam: 
Adres:
Tel:        e-mail
Antwoord: 

ANTWOORDFORMULIER
TE BEZORGEN VÓÓR 4 JANUARI 2018.

Tijdens de jaarlijkse verwendag van de bib legden bibliothecaris Arlette sannen, het bib-
team en het beheersorgaan van de bibliotheek de bezoekers 'zoetjes' in de watten. Hartige 
hapjes, desserts en zelfs ter plaatse vers gebakken wafels zorgden samen met diverse 
drankjes voor een opperbeste sfeer. 

BiB nieUWS

Bibliotheek legt bezoekers in de watten tijdens verwendag

er was heel wat interesse voor de afdeling van de e-readers en de 
verkoop van afgeschreven boeken en cd’s genoot eveneens veel 
belangstelling onder een stralende zon. Ook de uitgebreide reeks 
nieuwe boeken die de bibliotheek rijker 
werd, bleek duidelijk goed nieuws voor 
de leesgrage aanwezigen.

wellicht was het abnormaal goede na-
zomerweer er de oorzaak van dat de pu-
blieke opkomst minder groot was dan de 

vorige jaren. De lekkere geur van de wafelenbak kon zelfs de massa niet 
lokken. De trouwe bibbezoekers daagden daarentegen wel grotendeels op. 
Het wordt alvast uitkijken naar de volgende verwendag, want het blijft een 
leuk en boeiend initiatief binnen het culturele aanbod.

Het juiste antwoord van de vorige fotowedstrijd was ‘De kapel van de heilige Addèle’ (opmerkelijk met dubbele ‘d’ 
geschreven), die zich bevindt aan de steenweg op Kortenaken tussen de woningen nummers 54 en 56. 

De drie inzendingen bevatten het correcte antwoord. Kathleen Beyns uit Grazen werd door een onschuldige hand 
uitgeloot als winnaar en ontvangt een leuke prijs..
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BiB nieUWS

Boekenkerstboom bouwen na interactieve show 
'Voor jou van mij'  door Creatief Atelier Pikarnel
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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

✃

Aan anonieme meldingen wordt geen gevolg gegeven.

HeB JiJ ieTs Te MeLDen?
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Pikarnel brengt woensdag 13 december om 15 uur een interactieve muzische voorstelling voor kin-
deren, gratis bij te wonen in de raadzaal van het gemeentehuis, die je bereikt langs de bibliotheek. 
De doelgroep bestaat uit kleuters en lagere schoolkinderen. Ouders en grootouders die de kinderen 
begeleiden mogen achteraan in de raadzaal plaatsnemen en het spektakel van dichtbij volgen. in-
schrijven kan je in de bib of via bib@geetbets.be. 

Aansluitend om 16 uur wordt met afgeschreven boeken in 
de bib een boekenkerstboom gebouwd door de kinderen, 
onder begeleiding van het bibteam en het beheersorgaan 
van de bibliotheek. Zoals elders in het infoblad aange-
kondigd is aan die oude boekenkerstboom een wedstrijd-
vraag verbonden. wie wil deelnemen aan die wedstrijd 
moet voor 6 januari 2018 schatten hoeveel oude boeken 
de boekenkerstboom vormen. woensdag 10 januari 2018 
wordt om 16 uur de boekenkerstboom afgebroken en het 
aantal gebruikte boeken geteld. De winnaar wint een bib-
bon, goed voor het gratis ontlenen van 5 dvd’s.
 








