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in de kijker 

SK Rummen-Geetbets investeert zwaar in jeugdwerking

Voetbalclub SK Rummen-Geetbets doet het uitstekend in vierde provinciale A en hoopt ten laatste 
29 april 2018 de kampioentitel te kunnen vieren. Intussen zet de vereniging zwaar in op jeugd-
werking. Voorzitter Emanuel Liefsoens (28) zag sinds de komst van jeugdcoördinator David Chris-
tiaens (34) het aantal jeugdspelers stijgen van 46 naar 71. Na een vervlogen fusiedroom krijgt de 
club in mei een nieuwe naam.

Een gesprek voeren met de nieuwbakken clubvoorzitter en 
de jeugdcoördinator is boeiend. Beide gewezen basisspelers 
van SK Rummen-Geetbets – Emanuel was doelman en Da-
vid middenvelder – vertellen honderduit, met respect voor de 
tegenstanders. “Wij drukken onze supporters op het hart te 
supporteren voor SK Rummen-Geetbets en niet tegen de te-
genstander of tegen de scheidsrechter”, onderstrepen bei-
den. “Zo legde de club een autobus in voor de jongste wed-
strijd tegen FC Geetbets. Voor het vertrek vroegen we onze 
supporters te zorgen voor een goede sfeer, niet te supporte-

ren tegen FC Geetbets, maar voor onze ploeg. Na het gewonnen treffen gingen we in Geetbets een 
glaasje drinken bij De Witte van Tilles en in Café Bij Emma, wat door de uitbaters erg geapprecieerd 
werd.”
 
Ook bij de jeugdploegen worden naast de spelers zelf ook de supporterende ouders een gedragsco-
de opgelegd via een reglement, respectvol tegenover iedereen en alles. Voetbal moet een feest zijn. 
“Naast de eerste ploeg, de reserveren en de U21, beschikken we over zeven jeugdploegen met de 
U6, U7, U8, U9, U11, U13 en U17. Volgend seizoen komt daar wellicht een U15 bij. Binnen vijf jaar 
over een eerste ploegkern beschikken met een tien of elf zelfopgeleide spelers in derde provinciale is 
ons streefdoel. De toekomst van de regionale ploegen ligt bij de eigen jeugd, maar dat is een werk 
van lange adem.” Het draagvlak van een voetbalclub moet duidelijk uit de jeugd komen. SK Rum-
men-Geetbets heeft een schitterende jeugdwerking, maar geen jeugdbestuur. “Is ook niet nodig”, 
klinkt het. “We werken als één club, in overleg, eerste ploeg en jeugdwerking.”

KSK Rummen, gesticht in 1932, gaf haar 
‘koninklijke status’ op en veranderde haar 
naam in SK Rummen-Geetbets, met het 
doel uit te groeien tot een fusieclub van 
de hele gemeente. Maar die droom kwam 
niet uit. Zelfs een samenwerking op het 
vlak van de jeugdwerking bleek onmoge-
lijk. Dat heeft nu ook zo zijn gevolgen: na 
het huidige seizoen verandert de naam SK 
Rummen-Geetbets in SK Rummen, nog 
steeds in geel-zwarte kleuren, de kleuren 
die deel uitmaakten van het oude Rummense dorpsembleem. Cafetaria De Warande, uitgebaat door 
voorzitter Emanuel Liefsoens, blijft fungeren als clublokaal en ‘uitvalsbasis’ voor de supporters.

Voor de Rummense voetbalvereniging, die ooit jeugdproduct en gewezen topdoelman Davy Schollen 
(onder meer STVV en Anderlecht) leverde, is het erg belangrijk dat jonge mensen aan de club werken, 
zonder eigenbelang. 

Meer info over de vereniging: mvk.geetbets@gmail.com.
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• Oprichting Interlokale Vereniging Sportregio Getevallei

De gemeenteraad keurde de oprichting van de Interlokale Vereniging Sportregio Getevallei goed. De 
bestaande Sportregio Getevallei werd zowat 15 jaar geleden opgericht onder de vleugels van de pro-
vincie Vlaams-Brabant. Vanaf 2018 mogen provincies geen persoonsgebonden bevoegdheden meer 
uitoefenen. Daardoor houdt Sportregio Getevallei, waarvan onder meer Geetbets deel uitmaakt, op 
te bestaan. Onder impuls van Sport Vlaanderen werd geopteerd een Interlokale Vereniging (ILV) op 
te richten, die de werking van de bestaande Sportregio Getevallei verder zet. De gemeentelijke bij-
drage per inwoner blijft behouden op haar huidig peil. 

• Ontslag raadslid Bart Paulissen en eedaflegging opvolger Glenn Huveneers

De raad nam kennis van het ontslag van 
CD&V-raadslid Bart Paulissen, die naar Sint-Trui-
den verhuist. In handen van gemeenteraads-
voorzitter Jean-Pierre Nijns legde opvolger Glenn 
Huveneers de eed af als nieuw gemeenteraads-
lid van de CD&V-fractie. In de OCMW-raad werd 
Glenn Huveneers opgevolgd door Tommy Huy-
brighs.

• Gemeentelijke dotatie aan politiezone Hageland

Voor 2018 levert de gemeente Geetbets een bijdrage van 414.198 euro in de werkingskosten van de 
politiezone Hageland.

• Aanvullende belasting op de personenbelasting

De aanvullende belasting op de gemeentebelasting blijft voor het jaar 2018 behouden op 8 procent.

• Omrekening opcentiemen op onroerende voorheffing

Naar aanleiding van de staatshervorming werden de opcentiemen op de onroerende voorheffing 
omgerekend volgens een bepaald coëfficiënt. De opcentiemen voor het aanslagjaar 2018 komen 
daardoor op 945 te staan. Concreet betekent dat geen financieel verschil voor de belastingplichtige. 

• Aanpassing meerjarenplan gemeente

De gemeenteraad keurde de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2020 goed. Zowel het resul-
taat op kasbasis als de autofinancieringsmarge  doen het uitstekend in positieve zin wat betreft de 
jaren 2018, 2019 en 2020.

• Goedkeuring gemeentebudget

Het gemeentebudget 2018 toont een gunstig resultaat op kasbasis van 92.552,61 euro. De autofi-
nancieringsmarge bedraagt 283.570,88 euro.

Nieuws uit de gemeenteraad van 27 november 2017

Gemeenteraadszitting van 21 december 2017

nieUWS
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Gemeenteraadszitting van 21 december 2017

• Wijziging aanvullend verkeersreglement in verband met vrijdagmarkt

De vrijdagmarkt vindt elke week plaats op het Stationsplein. Er geldt een parkeerverbod op het Sta-
tionsplein van 12 tot 18 uur, uitgezonderd voor de marktkramers. Daarnaast is het verboden stil te 
staan en de parkeren op de eerste 100 meter van de Spoorwegstraat, gezien vanaf het stationsplein 
in de richting van de Glabbeekstraat, aan beide zijden.
Alle gemotoriseerd verkeer dat sneller dan stapvoets kan rijden – met uitzondering van de hulpdien-
sten en de voertuigen dienstig voor of betrokken bij de organisatie - is verboden op het gedeelte van 
het Stationsplein, begrepen tussen de fi etsroute en de inrit van het containerpark.

• Samenvoeging vier parochies tot parochie Sint-Petrus en Sint-Paulus

De gemeenteraad verleende gunstig advies over het samenvoegen van de vier parochies Sint-Paulus 
Geetbets, O.L.V. van Vrede Hogen, Sint-Ambrosius Rummen en O.L.V. Bezoeking Grazen tot één 
parochie, die de naam parochie Sint-Petrus en Sint-Paulus toebedeeld krijgt. Het deelgebied van de 
parochie O.L.V. van Vrede Hogen, gelegen binnen de gemeentegrenzen van Geetbets, behoort met 
het parochiepatrimonium tot de nieuwe parochie Sint-Petrus en Sint-Paulus Geetbets. De gemeente 
Geetbets staat bijgevolg volledig in voor de parochie Hogen. Zoutleeuw en Kortenaken, die ook een 
gedeelte van de parochie op hun grondgebied hebben, dragen niet langer fi nancieel bij.

Gewezen schepen en oud-gemeenteraadslid Steenbergen overleden

Gewezen schepen en oud-gemeenteraadslid Firmin Steenbergen (CVP) overleed 5 januari op 
85-jarige leeftijd. Steenbergen werd 10 oktober 1976 voor het eerst verkozen en schopte het 
meteen tot schepen. In 2000 was Firmin Steenbergen niet langer kandidaat voor de gemeen-
teraadsverkiezingen en stapte uit de politiek. De uitvaart van Firmin Steenbergen vond vrijdag 
12 januari plaats in de Sint-Ambrosiuskerk van Rummen. 
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Cultuur (B)uur(t) kent goede start

terUgblik

Cultuur (B)uur(t) - cultuur op donderdag in Buurthuis 
Grazen – miste zijn start niet. Tom Grouwels en Patrick 
Mues openden samen de reeks optredens voor een 80-tal 
aanwezigen. Donderdag 1 februari maakt de rijzende ster 
Christophe Elen zijn opwachting en doet dat 1 maart nog 
eens over. Een Ierse avond volgt 15 maart.

Nieuwjaarsdrink succesvol ondanks het koude winterweer

De Nieuwjaarsdrink van de gemeente Geetbets kon 
zondag 7 januari, ondanks de koude wind, toch reke-
nen op meer dan 500 inwoners die een toost kwamen 
uitbrengen op het nieuwe jaar, samen met het gemeen-
tebestuur. De binnenkoer van het Kasteel van Hoen was 
de historische plaats van afspraak om er te genieten van 
het gezelschap, de drank, de hapjes en leuke muziek. 
De lokale handelaars droegen, net als tijdens de vorige 
editie,  bij tot het welslagen van het gebeuren.

woonzorgcentrum geniet van mega Nieuwjaarsgebak
Het college van burgemeester en schepenen trakteerde re-
sidenten en personeel van WZC Betze Rust op een mega-
gebak, als onderdeel van de nieuwjaarsviering voor de bevol-

king. Hobbybakker 
Hector Hendrickx 
kreeg de opdracht 
de megataart te 
bakken.

De vrijdagmarkt van 22 december werd een 
gezellige kersteditie. De Kerstman deelde op 
vraag van het gemeentebestuur heel wat lekkers 
uit, naast bonnetjes voor ‘goed binnenlopende’ 
drankjes, aangeboden door Old & wICE. 
De marktkramers schonken op hun beurt lotjes 
aan de klanten, waarmee de marktbezoekers 
waardenbons konden winnen. 

Marktkramers en gemeentebestuur vertroetelen marktbezoekers

C
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Onze gemeente een maand lang in kerstsfeer

terUgblik

Kerstmis hulde zoals ieder jaar onze gemeente 
opnieuw in een speciale sfeer door het aanbren-
gen van kerstverlichting, het plaatsen van kerst-
stallen en het aanbod aan mooie kerstmuziek. 
‘Kerst in Grazen’ maakte de deelgemeente extra 
sfeervol. 

In Rummen bouwde het Feestcomité twee oude 
kerststallen om tot één nieuwe.

Het Betsers Miniatuurtheater BMT bracht drie 
voorstellingen van ‘De wonderbare genezing 
op kerstnacht’ van Harry Smits.

In Woonzorgcentrum Betze Rust gaven 
de leerlingen van de Academie Haspen- 
gouw een knap kerstconcert. 
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Cultuurtelex Geetbets 

Cultuuraanbod De Markthallen Herk-de-Stad februari - maart 2017

CUltUUr

Cultuur (B)uur(t) – Ierse avond – Buurthuis Grazen – donderdag 15 maart om 20 uur.
Toegang 5 euro

De bende van Nevel – Monnikenhof van Vlierbeek – vrijdag 13 april om 20 uur – Gastronomisch 
theater in een mystiek kader – Deelnameprijs, all-in: 28 euro
Kaarten: Cultuurdienst Geetbets

Inwoners van Geetbets kunnen beroep doen op de intergemeentelijke cultuurcheque om twee 
voorstellingen goedkoper bij te wonen.

• Donderdag 1 februari om 20.15 uur - Nicholas Arnst
Goochelaar/illusionist Nicholas Arnst slaat iedereen met zijn show ‘Echt’ stom van verbazing. Het 
televisiesprookje van Nicholas begon tijdens Belgium’s Got Talent. Na een eigen programma op 
VTM trekt hij nu op tournee door Vlaanderen.
Tickets: 15 euro in vvk, 17 euro aan de kassa. Jongeren < 18 jaar betalen 7 euro.

• Donderdag 22 februari om 20.15 uur - Major Tom
David Bowie is niet meer, zijn muziek blijft eeuwig. Met ‘We Are Not Bowie’ brengt een elfkoppige 
bende ‘Bowie terug tot leven’. Een niet te missen spektakel.
Tickets: 15 euro in vvk, 17 euro aan de kassa. Jongeren onder de 18 jaar betalen 7 euro. Staand 
publiek.

• Zaterdag 17 maart om 20.15 uur - Walter Baele
Walter Baele kruipt in zijn alter ego’s en begint zijn nieuwe show met “Geacht publiek, hartelijk 
welkom, maar ik ben er niet.” Koning Filip, premier Michel en Willy Naessens zijn er alvast wel…
Tickets: 15 euro in vvk, 17 euro aan de kassa. Jongeren <18 jaar betalen 7 euro.

• Donderdag 29 maart om 20.15 uur - Bart Herman
Singer-songwriter Bart Herman is met zijn splinternieuwe theatershow en CD duidelijk in zijn ele-
ment, vandaar de naam ‘In mijn element’. Nieuwe en oude nummers wisselen elkaar af.
Tickets: 17 euro in vvk, 19 euro aan de kassa.

“

“
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De Academie Haspengouw Beeld biedt 6- tot 11-jarigen in Geetbets de gelegenheid zich met ver-
schillende technieken creatief te ontplooien. Wekelijks kunnen zij samen met leeftijdsgenoten teke-
nen, schilderen, knutselen, boetseren, een animatiefilm maken of kortom, zich kunstzinnig uitleven. 
Het resultaat van hun inspanningen willen de jonge kunstenaars graag tonen tijdens de expo ‘[Beeld] 
in Beeld’. Je kan deze tentoonstelling bezoeken vanaf zaterdag 10 maart tot en met zaterdag 31 
maart 2018 in de expositieruimte van het gemeentehuis aan de Dorpsstraat, tijdens de openingsu-
ren.

'Beeld in Beeld’ in expositieruimte van gemeentehuis

CUltUUr

Kandidaturen voor Cultuurprijs 2018 indienen voor 30 april

De kandidaturen voor de Jan Matterne Cultuurprijs 2018 moeten uiterlijk op 30 april 2018 
ingediend zijn. De Jan Matterne Cultuurprijs is genoemd naar Rummenaar Jan Matterne die 
vooral bekend werd als auteur van ‘De Collega’s’, ‘Het Pleintje’ en andere televisieseries. Met 
de Cultuurprijs willen de cultuurraad en de gemeente Geetbets een inwoner of een vereniging 
van Geetbets in de schijnwerper zetten, die op cultureel vlak de gemeente in het nieuws heeft 
gebracht. 

Gemotiveerde voordrachten dienen verstuurd naar Irina Van Goethem, cultuurdienst 
p/a Dorpsstraat 7 in 3450 Geetbets of iv@geetbets.be. Info 011-58.65.42.i
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Jouw activiteit in de volgende G’zet? 
Geef je evenement in vóór 3 maart 2018 via www.uitdatabank.be. Zo verschijnt je activi-
teit niet enkel hier, maar ook in www.uitinvlaanderen.be, tal van andere digitale en gedruk-
te agenda’s en natuurlijk in www.geetbets.be. Ook de wekelijks terugkerende activiteiten 
vind je op onze website.

Valentijnsparty
T za 10/02/18 vanaf 21u
H goc Pax
    Ketelstraat - 3450 Geetbets
    d 6
i rudiclaeskens@telenet.be
     B-Events Geetbets

ZA 10/02/2018

Tweedehandsbeurs

T zo 11/02/18 van 13u30 tot 16u30
H Parochiezaal Hogen
    Hogenstraat - 3450 Geetbets
    d 6
i info.gezinsbondgeetbets@gmail.com
     Gezinsbond Geetbets

ZO 11/02/2018

wandelen met Okra Geetbets
T di 13/02/18 om 13u30
H vertrek kerk Zoutleeuw
    d 13
i greetgemma@skynet.be
    Okra Geetbets

DI 13/02/2018

Ierse Avond
T do 15/03/18 om 20u00
H Buurthuis Grazen
     Vijverstraat 39
    d 5
i greetgemma@skynet.be
    iv@geetbets.be

DO 15/03/2018

Maak zelf je eigen bijenwasdoek
T za 10/03/18
H Gemeentehuis Geetbets
     Dorpsstraat 7
    d 36
i ict@vormingplusob.be
    Vormingplus Oost-Brabant

ZA 10/03/2018

'Spaghetti à volonté'
T za 10/03/18 vanaf 17u30 
     en zon 11/03/18 vanaf 11u30
H Parochiezaal Hogen
     Hogenstraat - 3450 Geetbets
i www.scoutsbets.be/algemene-
    activiteiten/spaghettiweekend
    Scouts Laetitia

ZA 10/03/2018

wandelen met Okra Geetbets
T di 13/03/18 om 13u30
H vertrek Duivenlokaal
    Glabbeekstraat - 3450 Geetbets
    d /
i

i
i
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Met deze vier signalen herken je of iemand het moeilijk heeft.

Vier signalen kunnen erop wijzen dat iemand het moeilijk heeft. Herken je 
meerdere signalen bij dezelfde persoon en doen ze zich een langere tijd voor? 
Dan heeft deze persoon misschien hulp nodig.

➾ 1. Verandering in gedrag
➾ 2. Verandering in emoties
➾ 3. Zich terugtrekken
➾ 4. Zeggen dat het niet goed gaat

Heb je signalen opgemerkt die er mogelijks op wijzen dat iemand hulp nodig heeft? 
Ben je bezorgd om iemand in je omgeving die het moeilijk heeft? 
Ontdek hoe jij kan helpen op www.4voor12.be/hoe-kan-je-helpen 

         Verwittig tijdig je energieleveranciers voor je verhuist

Bij een verhuizing is het belangrijk je energieleveranciers op de hoogte te brengen en de meter-
standen door te geven. Neem daarom tijdig contact op met je leveranciers voor gas en elektri-
citeit en je drinkwaterbedrijf om de meterstand op te nemen of om de tellers af te sluiten. Je wil 
immers niet betalen voor energie en water dat je niet verbruikte. Zowel voor de woning die je 
verlaat als voor de nieuwe woning die je betrekt dien je dit door te geven. De verhuizing is pas 
geregeld als je een eindafrekening hebt gekregen. 
Om je verhuizing van elektriciteit en aardgas te melden aan je leverancier maakte de VREG in 
samenwerking met de energieregulator van Wallonië en Brussel en alle energieleveranciers en 
netbeheerders handige energieovernamedocumenten. Deze gelden overal in België en worden 
door elke energieleverancier aanvaard.  

Op www.vreg.be kan je alle formulieren downloaden. Bewaar altijd het origineel en verstuur 
een kopie! Op deze site vind je alle eveneens een handige verhuizingplanner. Om de drinkwa-
tervoorziening af te sluiten en/of om je verhuizing door te geven dien je de formulieren van de 
Watergroep zelf te gebruiken. Die kan je downloaden op www.dewatergroep.be 

Niet zo handig met het internet? Je kan deze formulieren ook verkrijgen bij de medewerkers 
van het Sociaal Huis. Zij helpen je graag verder.

Inzameling goederen voor minderbedeelden van Geetbets

De parochiale vereniging ‘De Vrienden van Paul’ hield eind 2017 een inzameling van voe-
dings-, verzorgings- en onderhoudsproducten, bestemd voor de minderbedeelden van eigen 
gemeente. Dit in samenwerking met Het Sociaal Huis. Er werden in totaal 70 kg goederen naar 
de Rummense Sint-Ambrosiuskerk  gebracht en nadien aan het OCMW overhandigd voor een 
bedeling aan behoeftigen. Daarnaast leverde ook VZW Samaritanen een cadeaupakket voor 
hetzelfde doel. 

Sociaal Huis

OCMW

Vier signalen kunnen erop wijzen dat iemand het moeilijk heeft. Herken je 
meerdere signalen bij dezelfde persoon en doen ze zich een langere tijd voor? 







i
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Sociaal Huis

Europese Handicapkaart EDC

Europese Handicapkaart EDC - De European Disability Card (EDC) is een Europese handicapkaart 
waarmee je als persoon met een handicap voordelen kan genieten bij cultuur-, sport- of vrijetijdsac-
tiviteiten. De kaart is strikt persoonlijk en bewijst dat je een handicap hebt.

Voorwaarden: 
• Je kan de kaart aanvragen als je erkend bent als persoon met een handicap door het Vlaams  
    Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). 
• Ook als je een tegemoetkoming of voordeel krijgt van de Federale Overheidsdienst Sociale Zeker-
   heid, kan je recht hebben op de European Disability Card.

i Alle informatie over de EDC, zowel voor aanbieders als voor de personen die een kaart 
wensen aan te vragen, vind je op:

http://handicap.belgium.be/nl/mijn-rechten/european-disability-card.htm. 

i Contactpersoon Sociaal Huis: Martine Steenbergen (011-58.65.85 of ms@geetbets.be).

Project Vermist
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Landelijke Kinderopvang wil nog meer onthaalouders in Geetbets

Landelijke Kinderopvang wil de groep van onthaalouders in Geetbets uitbreiden.  Voor 
meer info over de job, kan je deelnemen aan een vrijblijvend infomoment.

Er is afgelopen jaar veel te doen geweest in de media rond de nieuwe kwaliteitsnormen bij 
onthaalouders.  Bij  Landelijke Kinderopvang kunnen we enkel toejuichen dat er een duidelijk 
meetinstrument is gekomen om de kwaliteit te meten. 
Eén van de normen omschrijft hoe kinderen uitgedaagd worden en aangezet  tot leren.  De ont-
haalouders van Landelijke Kinderopvang zetten in op ontdekken, experimenteren, ieder op zijn 
eigen ritme. Kinderen leren, ervaren, ook dat is kinderopvang bij een onthaalouder.
       

Wil jij meeschrijven aan dit verhaal?  Voel jij veel zin om hieraan mee te werken? 
Contacteer: hageland@landelijkekinderopvang.be of 070-24.60.41 tussen 9 en 14 uur.
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Gemeente Geetbets ondertekent charter ‘Drink water van de kraan’

De gemeente Geetbets ondertekende onlangs het charter ‘drink Kraantjeswater’ en 
kreeg het label ‘wij drinken water van de kraan’ toegekend. In 2008 besliste het toenma-
lige schepencollege al dat het personeel van de gemeente zou overschakelen op gekoeld 
kraantjeswater voor tijdens activiteiten en vergaderingen. Dit door het gebruik van her-
vulbare drinkflessen en kannen. 

De gemeente Geetbets nam deze gezonde beslissing dus al bijna 10 jaren geleden, maar ziet ze nu 
nog eens officieel bevestigd door de ondertekening van het charter. “Wij kunnen als  gemeente een 
belangrijke rol spelen in het promoten van een gezonde levensstijl en het creëren van een gezonde 
leefomgeving”, zegt het college. “Dat gaat van het aanbieden van gezonde tussendoortjes in de 
buitenschoolse kinderopvang tot het aanleggen van kwaliteitsvolle wandel- en fietsinfrastructuur. 
Door te kiezen voor kraantjeswater kunnen wij als gemeentebestuur de gezonde én milieuvriende-
lijke lijn in het lokaal gezondheidsbeleid doortrekken.”

i

i
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WOnen en Werken

Nieuwe dienstregeling van De Lijn startte 8 januari 2018 

Maandag 8 januari 2018 paste De Lijn de dienstregeling van sommige lijnen aan.

Benieuwd of er een verandering is doorgevoerd op jouw vertrouwde lijn? 
Bekijk dan de dienstregeling op de website van De Lijn.

Vind je dienstregeling online: 

➡ Surf naar www.delijn.be

➡ Geef bovenaan in het zoekveld een lijnnummer in

➡ Klik op ‘Toon alle resultaten’

➡ Klik op ‘Lijnen’

➡ Selecteer jouw lijn

➡ Klik vervolgens op dienstregelingen

➡ Selecteer een datum vanaf 8 januari 2018 (startdatum nieuwe dienstregeling) en een tijdstip

➡ De dienstregeling op die datum wordt geladen

Indien je niet over internet beschikt, kun je ook nog 
steeds gratis een gedrukte lijnfolder verkrijgen. Je kunt 
deze bekomen in de Lijnwinkels van Brussel en Leuven 
of door een aanvraagkaartje in te vullen bij je chauf-
feur. De gemeente Geetbets ontvangt ieder jaar auto-
matisch de nieuwe lijnfolders van alle lijnen die in onze 
gemeente passeren. Je kunt ze ook gratis bekomen 
aan de balie van het gemeentehuis. 
Hou er wel rekening mee dat de info online altijd de 
meest actuele is! 

           Waardevolle hoeves in kaart brengen met hulp van de bevolking

Onder de projectnaam 'Fier op de hoeve van hier' worden de waardevolle hoeves in de gemeen-
te(n) in kaart gebracht en wordt bekeken hoe men hun erfgoed- en landschappelijke waar-
de (nog) kan verhogen. In november startte de Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst 
Zuid-Hageland (IOED Zuid-Hageland), in samenwerking met het Centrum voor Agrarische 
Geschiedenis, een onderzoek naar hoeves in Zuid-Hageland. 

De IOED Zuid-Hageland vraagt de bevolking mee te werken aan dit onderzoek, om het in kaart 
brengen van de hoeves te vergemakkelijken en bijgevolg ook te versnellen.

Geetbets is één van de gemeenten die samen de Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst 
Zuid-Hageland (IOED Zuid-Hageland) hebben opgericht. Schepen Roland Strouven van Geet-
bets is ondervoorzitter van de raad van bestuur van de IOED. Die IOED is geïntegreerd in het 
Regionaal Landschap Zuid-Hageland. 
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WOnen en Werken

Eerste bewoners trekken in sociale huurwoningen Kerselant 

Kerstmis kon niet meer foutlopen voor de eerste huurders van de sociale woningen in de nieu-
we wijk Kerselant. wat kan er mooier zijn als alleenstaande of gezin goed gehuisvest worden, 
net voor Kerstmis en Oudjaar? 

Met mondjesmaat en in fases betrokken de eerste personen de sociale huurwoningen van de nieuwe 
wijk Kerselant, een project van Sociale Huisvesting regio Landen, in samenwerking met het gemeen-
tebestuur van Geetbets. De 26 huurwoningen en veertien koopwoningen werden opgetrokken tussen 
de Steenstraat en de nieuwe Spoorwegstraat. "We hebben negen families een mooi kerstcadeau kun-
nen geven door ze de sleutel van hun nieuwe huurwoning te kunnen overhandigen", zei Guy Dumst, 
voorzitter van Sociale Huisvesting regio Landen SHrL, enkele weken voor Kerstmis. "Wij zijn daar als 
maatschappij zeer tevreden over. De zeventien resterende huurwoningen zullen begin 2018 klaar zijn 
om verhuurd te worden. Zo kunnen ook die huurders het jaar goed inzetten in een splinternieuwe 
woning."

De veertien koopwoningen zouden volgens de aannemer ook begin 2018 afgewerkt zijn tot op ver-
koopniveau, zodat het volledige project tegen midden 2018 volledig opgeleverd, verhuurd of ver-
kocht zal zijn. Het sociaal bouwproject liep door onvoorziene omstandigheden meermaals heel wat 
vertraging op. Het past perfect in de doelstelling dat elke gemeente over een opgelegd aantal sociale 
woningen moet beschikken. SHrL is al volop bezig met een volgend project in Geetbets dat positief 
en volgens plan verloopt. 

Zoals eerder gemeld bereidt Sociale Huisvesting regio Landen (SHrL) 
een nieuw bouwproject van twaalf duplexwoningen in de Tuinwijk voor. 
Intussen voelen de eerste bewoners van de sociale wijk Kerselant zich 
thuis in hun nieuwe woning. Het merendeel verhuisde na Kerstmis. 
"Ik ben de allereerste bewoonster van Kerselant", zegt Edith Sioulants 
(55), sinds twee jaar alleenstaande. "Ik werkte jarenlang als kuisvrouw 
in een rustoord in Zoutleeuw, maar moest de job opgeven omwille van 
gezondheidsredenen. Ik ben blij dat ik nu beroep kan doen op een nieu-
we, sociale huurwoning, die daarenboven ruim is." 

Zo heeft iedere nieuwe bewoner zijn of haar verhaal en moet dat al dan niet “eens kwijt kunnen”. 
Het belangrijkste is dat Geetbets fasegewijs velen het recht op sociaal wonen kan ‘verlenen’ dankzij 
onder meer het project Kerselant.



i
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4Kids2Play – mega indoorspeeltuin
Tienen - 25 februari 2018

In Sportcentrum Houtemveld Tienen kunnen zondag 25 februari van 10 tot 17 uur peuters, kleuters 
en kids tot 8 jaar van Geetbets, Glabbeek, Hoegaarden, Kortenaken, Landen, Linter, Tienen en 
Zoutleeuw terecht voor een mega indoorspeeltuin. De toegang bedraagt 5 euro. 
Meer info: Sportdienst Tienen: 016-80.48.88 of sport@tienen.be.

Kampioenenviering - 23 maart 2018

Zoals elk jaar worden de sportkampioenen van onze gemeente uitgenodigd op een hapje en een 
drankje. Ben jij kampioen geworden of heb jij een bijzondere (sport)prestatie geleverd in 2017? Geef 
dan je naam en adres door via sport@geetbets.be en geef een korte beschrijving van je prestatie. 
Enkele foto’s over de prestatie zijn ook altijd leuk om tijdens de hulde te projecteren.

Urban Run Landen - 24 maart 2018

Voor 5 euro (voorinschrijving) kan je zaterdag 
24 maart om 20 uur deelnemen aan de Urban 
Run in Landen, georganiseerd door ILV Sport-
regio Getevallei. Je doorkruist de stad en loopt 
door heel wat gebouwen, ondergedompeld in 
een feeërieke en gezellige sfeer. 

Meer info: sportregiogetevallei@gmail.com

Wil je kennismaken met het Frans, je Frans wat bijspijkeren en je bovendien sportief uitleven in aller-
lei bekende en minder bekende sporten? Dan vind je tijdens onze Taal- & Sportweek ongetwijfeld je 
gading. De taallessen staan open voor kinderen die geboren zijn in 2013 of vroeger. Voor sport kan 
je inschrijven vanaf geboortejaar 2011 (eerste leerjaar). 
Je kan kiezen uit:
• A: taalkamp van 9 tot 12 uur (60 euro)
• B: taalkamp in de voormiddag en sport in de namiddag (60 + 20 = 80 euro)
• C: hele dag sport (60 euro)
Vanaf het tweede kind van hetzelfde gezin, krijg je 10 euro korting.

Betaal vóór 15 maart 2018 de deelnameprijs op rekeningnummer BE92 0910 1678 0423 van de 
sportdienst, Dorpsstraat 7 in Geetbets, met vermelding van de naam, voornaam en geboortedatum 
van het kind en A, B of C, naargelang het gekozen pakket.

Meer info krijgen de kinderen op school of je kan contact opnemen met de sportdienst 
op 011-58.65.46 of sport@geetbets.be.



Taal- & sportweek Rummen - 9 t/m 13 april 2018
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Jeugdboekenweek in teken van wetenschap en techniek 

Onder de noemer 'Eureka!' heeft de Jeugdboekenmaand het van 1 tot 31 maart 2018 over de evolu-
tietheorie, over fleece truien en over gesmeerde fietsen. In boeken, natuurlijk. De Jeugdboekenmaand 
wil weten hoe de wereld in elkaar zit, hoe de dingen werken en waarom, wie wat, waar, wanneer en 
hoe uitgevonden heeft. Eerst zijn er vragen in het hoofd. Nieuwsgierig zijn. Willen weten. Zoeken. Kij-
ken. Iets proberen. Uitvinden. Ontwerpen. Mislukken. Opnieuw proberen. 
Eureka is het feestje dat daarbij hoort. 

• Boekentips en activiteiten

Boeken maken je nieuwsgierig. Door sommige boeken ga je vragen stel-
len. In andere boeken vind je antwoorden. Het ene boek brengt je bij het 
andere.

De boeken over wetenschap & techniek vind je rond half februari op de 
bibtafel 'Eureka' in onze bib. De boeken zijn opgesplitst in de categorieën 
3 - 6 jaar, 6 - 9 jaar, 9 - 12 jaar en 12 - 15 jaar.  Op 10 en 17 maart wor-
den activiteiten in verband met de Jeugdboekenweek gehouden. Aan de 
concrete invulling wordt momenteel gewerkt. 

       Meer info krijgen de kinderen via de scholen en in de bib.



• Genieten van interactieve muzische voorstelling ‘Van jou voor mij’

Voor kleuters en kinderen van de 
lagere school die uitkeken naar de 
cadeautjestijd, was inpakken, uit-
pakken, stiekem piepen, ongedul-
dig schudden en voelen een top-
bezigheid woensdag 13 december. 
Ouders en grootouders genoten sa-
men met de kinderen mee van het 
spektakel van Pikarnel. 

• Kerstboom bouwen met oude boeken

Kerstbomen hoeven volgens het beheers-
orgaan van de bibliotheek niet altijd groen 
te zijn. Dat werd bewezen door een kerst-
boom op te bouwen met afgeschreven, 
oude boeken. Een dertigtal kinderen, ou-
ders en grootouders zetten zich samen in 
om onder leiding van bibliothecaris Arlette 
Sannen de speciale kerstboom te creëren.






i
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DAISY-speler doet wonderen in woonzorgcentrum

De bibliotheek van Geetbets bezorgt een DAISY-speler en een regelmatige toevoer van nieuwe 
DAISY- luisterboeken aan het woonzorgcentrum Betze Rust. Als je ogen niet meer meewillen of als 
een boek vasthouden moeilijk is, kan je op deze manier toch blijven lezen...

DAISY-boeken zijn voorgelezen boeken op een cd-schijfje. Sommige romans 
of verhalen worden voorgelezen door de auteur zelf. Het apparaat dat hiervoor 
gebruikt wordt is een DAISY-speler. Het leestempo kan zelfs aangepast worden. 
Het kan ook gebruikt worden voor personen met dyslexie. Voor meer info over de 
DAISY-speler kan je steeds terecht in de bibliotheek van Geetbets.

Yvo Hermans, die in WZC Betze Rust verblijft, 
maakt wekelijks gebruik van de Daisy-speler. Zijn 
favorieten zijn niet de dikke boeken, maar kort-
verhalen zoals ‘Onderweg naar huis’, verteld door 
Jos Ghysen. Yvo geniet in de eerste plaats van de 
stem die hij kent van vroeger. Daarnaast kiest hij 
ook voor dit soort verhalen omdat ze een goede 
aanzet zijn tot een fijn gesprek.

DAISY is ontwikkeld om mensen die blind of 
slechtziend zijn te helpen bij het lezen van boe-
ken. Dit werd altijd al gedaan via het cassettesys-
teem, maar in de jaren ‘90 vond men de tijd rijp 
om te onderzoeken op welke manier het mogelijk 
was om van cassette over te stappen op een digi-
tale variant (DAISY). 



Brandhout te koop: vier paloxen van elk 1m³

De gemeente Geetbets verkoopt vier paloxen brandhout van elk 1 m³. Dit gezaagd 
hout is afkomstig van opruimingen langs de openbare weg. Zowel biedingen per 
palox als biedingen op de totaliteit worden toegestaan.

Na toewijzing dient de koper het hout zelf (na afspraak) te komen ophalen. Het 
brandhout zal immers niet aan huis worden geleverd.  Het hout moet opgehaald 
zijn uiterlijk 14 dagen na toewijzing.

Iedereen kan een bod doen in een gesloten omslag met vermelding op de omslag ‘Bod voor brand-
hout’ gericht aan het schepencollege, Dorpsstraat 7, 3450 Geetbets.  De omslag kan eveneens op 
het gemeentehuis (Technische Dienst) worden afgegeven tegen ontvangstbewijs.  De minimumprijs 
per palox werd ingesteld op 25 euro.  De biedingen dienen het college te bereiken ten laatste op 1 
maart 2018 om 12 uur. Bij een te laag bod behoudt het college het recht om niet te verkopen. 

            Voor meer inlichtingen: 0498-75.44.01 (ploegbaas Rudy Menten).



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: 

�"�/�5�8�0�0�3�%�'�0�3�.�6�-�*�&�3TE BEZORGEN VÓÓ�3�������.�" �"�3�5������������Het juiste antwoord van de vorige fotowedstrijd: �������������C�P�F�L�F�O��werden gebruikt voor de bouw van de �P�V�E�F���C�P�F�L�F�O�L�F�S�T�U��
�C�P�P�N in de bibliotheek. Liefst 44 personen namen deel aan de wedstrijd. Liam Vanbergen uit de Tuinwijkstraat in Geetbets benaderde met zijn schatting �������������C�P�F�L�F�O het gebruikte aantal het dichtst en wint een leuke prijs.
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������������ �[������������NIEUWS     �[����������(BE)LEVEN     �[����������UIT IN GEETBETS     �[����������WELZIJN    ���[����������WONEN EN WERKENMelding 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:�t���U�F���E�F�Q�P�O�F�S�F�O���J�O���E�F���C�S�J�F�W�F�O�C�V�T���B�B�O���E�F���J�O�H�B�O�H���W�B�O���I�F�U���H�F�N�F�F�O�U�F�I�V�J�T����%�P�S�Q�T�T�U�S�B�B�U�������t���E�P�P�S���[�F���B�G���U�F���H�F�W�F�O���B�B�O���E�F���P�O�U�I�B�B�M�C�B�M�J�F���W�B�O���I�F�U���H�F�N�F�F�O�U�F�I�V�J�T��
�t���E�P�P�S���[�F���H�F�G�S�B�O�L�F�F�S�E���P�Q���U�F���T�U�V�S�F�O���O�B�B�S�����H�F�N�F�F�O�U�F���(�F�F�U�C�F�U�T����%�P�S�Q�T�T�U�S�B�B�U������������������(�F�F�U�C�F�U�T��

MELDINGSFORMULIERm

m
Hierbij meld ik: DATUM: 
VOORNA AM EN NA AM:

ADRES:                  

TEL:         E-MAIL:

Dat in de volgende straat, ter hoogte van huisnummer: 

�…��het wegdek beschadigd is�…��het fi etspad of trottoir dient hersteld te worden
�…��de signalisatie (verkeersbord, straatnaambord, zebrapad) moet hersteld worden
�…��het ruimen van de sloten gewenst is
�…��de riolering, wateropvanger verstopt is
�…��er een defecte waterleiding is
�…��het openbaar groen dient gesnoeid te worden
�…��onderhoud van de zijbermen nodig is
�…��het bushokje beschadigd is
�…��de vuilnisbakken dienen geledigd te worden
�…��andere ��Aan anonieme meldingen wordt geen gevolg gegeven.

HEB JIJ IETS TE MELDEN?
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Het gemeentebestuur zet zaterdag 3 maart tussen 14 en 17 uur de deuren 
van het verbouwd gemeentecomplex aan de Dorpsstraat wagenwijd open 
voor het publiek om de resultaten van de gerealiseerde verbouwingen en de 
werking van de gemeentelijke diensten te bekijken. 

De Vlaamse regering besliste drie jaren geleden dat de OCMW's en gemeenten te-
gen 2019 politiek en ambtelijk grotendeels samengaan. Door een inkanteling van 
de OCMW-taken binnen het gemeentebestuur zal er meer een algemeen lokaal 
sociaal beleid kunnen gevoerd worden. Dat zal dan ook leiden tot meer integratie, 
transparantie en efficiëntie van het gemeentelijk sociaal beleid.

Midden vorig jaar startten de werken aan het onthaal, de linkervleugel van het 
gemeentehuis en de dienst ruimtelijke ordening. Het dak en de verwarming wer-

den vernieuwd. Op het dak worden 
nog zonnepanelen geplaatst. Gemeen-
schappelijk onthaal, energiebespa-
ring, toegankelijkheid en een efficiën-
te werking stonden centraal bij deze 
verbouwing. Eind februari 2018 zullen 
de medewerkers van het Sociaal Huis 
hun intrek kunnen nemen in het zeer 
mooie, vernieuwde gemeentecomplex. 
De foto’s, genomen begin januari, to-
nen de nieuwe onthaalbalie en de vleu-

gel van het Sociaal 
Huis op de eerste 
verdieping.

Gemeente houdt 3 maart open deur 
na verbouwing gemeentehuis


