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in de kijker 

Rosanne Debehets neemt afscheid als gelukkige OCMW-secretaris

OCMW-secretaris Rosanne Debehets (62) neemt eind april afscheid als een blij, gelukkig en tevre-
den ambtenaar na 40 jaar plichtbewuste dienst – 40 jaar vriendschap - en gaat met welverdiend 
pensioen. Dat het OCMW nu na de integratie gemeente - OCMW onder één bestuur komt, vindt 
Rosanne een heel goede zaak. Afscheid nemen van haar personeel, dat ze omschrijft als één gro-
te, hechte familie, ligt Rosanne emotioneel zwaar, maar de tijd van gaan is gekomen.

“De cirkel is rond wat de OCMw-vestiging betreft”, zegt 
Rosanne Debehets tijdens een zeer open gesprek. “in no-
vember 1978 begon ik mijn carrière bij het OCMw als 
maatschappelijk werkster in een kantoor - een voormalig 
klaslokaal - in het gemeentehuis, als enig OCMw-perso-
neelslid. in 1982 verhuisde ik naar het voormalige heren-
huis van wijlen Yvonne Clicquet aan de Dorpsstraat 1, het 
OCMw-legaat, waar het OCMw gevestigd werd. Vanaf 
1995 ben ik aangesteld als OCMw-secretaris. Van 1995 
tot november 1997 tijdelijk, nadien definitief. nu recent, 
eind februari, integreerden de meeste OCMw-diensten in 
het gemeentehuis. intussen telt het OCMw - na het oprich-
ten en uitbouwen van heel wat diensten - 41 personeels-
leden.”

Het OCMw-personeel is een hechte familie, een familiegebeuren op zich. “iedereen is bekommerd 
om iedereen, dat is echte vriendschap. ik heb mijn mensen altijd graag gezien en blijf dat doen. Ver-
huizen voor je werk is nooit prettig. Dat was voor mij ook zo toen ik van het gemeentehuis naar het 
OCMw-legaat moest in 1982. De nieuwe kantoren voor het OCMw in het gemeentehuis - AC Den 
Molencouter - geven een heel goed gevoel. Het is zonnig, warm, veilig, met veel lichtinval.”

“ik hoop dat het OCMw-legaat een nieuwe bestemming krijgt voor bejaarden, zwakkeren of kin-
deropvang. Onze volkstuintjes kunnen nu misschien met de komst van de sociale wijk Kerselant, 
toch ingericht worden, na weinig belangstelling voordien. De nieuwe site waarop het OCMw-legaat, 
woonzorgcentrum Betze Rust en AC Den Molenkouter staan, is schitterend. Met de bouwplannen 
voor een rustoord startte het OCMw al in 1995. in 2016 ging Betze Rust, waarmee we een goede 
samenwerking opbouwden vanaf het begin, open. super is dat.”

De enorm gegroeide dienstverlening aan de bevolking werd in 2003 bekroond met het muteren van 
het OCMw tot sociaal Huis, waaraan een subsidie van 12.500 euro gekoppeld was. “sindsdien kon 
je voor alle sociale zaken op één locatie terecht.”

“Dat er nu na de integratie één bestuur komt voor gemeente en OCMw samen, is zeker positief, 
een heel goede zaak. Het zal nu beter gaan dan vaak voordien, want beide besturen stonden in het 
verleden geregeld haaks tegenover elkaar.”

Anno 2018 zijn veel mensen in schuldbemiddeling, is er veel werk inzake opvang van vluchtelingen, 
zijn er veel meer psycho-sociale problemen en is de extra zorg omwille van de vergrijzing enorm toe-
genomen.

Voor Rosanne gaat eind april de deur van haar kantoor definitief dicht. “Ik heb het 40 jaar goed 
gehad”, besluit ze. 
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Vlotte verhuizing OCMW-diensten naar gemeentehuis 

De gemeentewerkmannen verhuisden net voor het laatste weekend van februari de OCMW-dien-
sten van het oude OCMW-legaat aan de Dorpsstraat 1 naar het verbouwde en uitgebreide ge-
meentehuis aan de Dorpsstraat 7, het Administratief Centrum Den Molencouter. sinds maandag 
26 februari kan je in de nieuwe OCMW-burelen terecht. De mooie, ruime kantoren zijn alvast zeer 
eigentijds en veilig.

een projectgroep integratie OCMw werd in het leven geroepen om de integratie in het gemeentehuis 
van Geetbets voor te bereiden. Tegelijk werd het gemeentehuis opnieuw verbouwd en gerenoveerd. 
De gemeentewerkmannen verhuisden de OCMw-diensten donderdagnamiddag 22 en vrijdag 23 
februari naar de gerenoveerde en heringerichte vleugel op de verdieping boven de gemeentelijke 
bibliotheek in het gemeentehuis. Het is wennen, zeker voor hen die jarenlang in het vertrouwde 
OCMw-complex werkten. Voor de inwoners betekent de integratie van de OCMw-diensten een plus-
punt inzake dienstverlening.

• Alles doen voor een goede integratie

De gemeentediensten doen er alles aan om de OCMw-col-
lega's zo goed mogelijk op te vangen. Zo werd de refter 
uitgebreid met extra meubilair, zodat alle personeelsleden 
samen kunnen eten in een gezellige sfeer. De gerenoveer-
de en heringerichte vleugel voor de OCMw-diensten telt zes 
kantoren, waarvan één dienst doet als administratiesecreta-
riaat van zowel OCMw als gemeente. Daarnaast werd een 
spreekruimte voor externen ingericht en een vergaderzaal. 
Die zaal kreeg de naam 'Krommaasbeek' toebedeeld. Op 
het gelijkvloers heet de vergaderzaal voortaan Philippebeek. 
een nieuwe bewegwijzering naar de diverse diensten helpt 
de bezoekers de weg nog gemakkelijker te vinden in het ge-
meentehuis. 

• Gezellig onthaal

Het gemeenschappelijk onthaal aan de vernieuwde ingang 
is intussen in een huiselijke sfeer ingericht met zetels en een 

kinderhoekje. De raadzaal werd uitgerust met een volledig nieuwe geluidsinstallatie. Vanaf 1 mei 
wordt gemeentesecretaris Herman stiers 
'algemeen directeur' (secretaris van ge-
meente en OCMw). OCMw-secretaris 
Rosanne Debehets blijft in functie tot eind 
april en gaat vervolgens met pensioen. 
Ze blijft wat de vaste locatie betreft, wer-
ken in haar veertrouwd bureel in het oude 
OCMw-complex (sociaal Huis). Ook het 
keukenpersoneel (dienst warme maaltij-
den) blijft op de oude site, omdat de keu-
ken er gevestigd is.
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Gouverneur Lodewijk De Witte en burgemeester Jo Roggen openden het verbouwde en uitgebrei-
de gemeentehuis dat voortaan de naam Administratief Centrum Den Molencouter draagt. De 
gouverneur was enorm onder de indruk en noemde Geetbets een vooruitziende koploper inzake 
integratie gemeente - OCMW.

Gouverneur De witte feliciteerde het gemeentebestuur met de realisatie tijdens de officiële openings-
plechtigheid vrijdag 2 maart. “Geetbets loopt als kleine gemeente voorop, is één van de koplopers 
inzake de integratie gemeente-OCMw", zei gouverneur De witte. "niet alleen de OCMw-diensten 
werden naar het gemeentehuis gebracht, maar ook alles werd 
herdacht. Dit is indrukwekkend en levert kansen op. Jullie zijn 
duidelijk niet over één nacht ijs gegaan, hebben alles stap voor 
stap uitgewerkt. Dat is vooruitziend, vooruitstrevend. Op deze 
manier kan je alles efficiënter en soepeler organiseren. Het is 
mogelijk een keuze voor het voeren van een sterk sociaal beleid." 
Voor gouverneur De witte is de integratie gemeente-OCMw al-
vast de belangrijkste uitdaging van het decreet Lokaal Bestuur.

Administratief Centrum Den Molencouter werd in 1952 deels gebouwd als basisschool. enkele 
jaren later kreeg ook de gemeenteadministratie er een vaste stek. na het sluiten van de school en 
wat aanpassingen, vond een eerste verbouwing plaats in de periode 1992-1993. "na enkele jaren 
bleek die verbouwing al onvoldoende", zegt burgemeester Jo Roggen. "Daarom werden in 2000 
aanpassingen doorgevoerd zoals de omvorming van de turnzaal tot multifunctionele raadzaal, 
de plaatsing van een lift, een balie, vergaderruimten en kantoren. in 2011 had het toenmalig 
gemeentebestuur de ambitie gemeente en OCMw onder één dak te brengen, maar de tijd bleek 
niet rijp voor personeel en het bestuur." Het besluit van minister Liesbeth Homans de integratie 
van gemeente en OCMw te realiseren tegen 1 januari 2019 zette het huidige gemeentebestuur 
ertoe aan er dadelijk werk van te maken. een projectgroep 'integratie OCMw' werd opgericht en 
een nieuw klant- en dienstverleningsconcept uitgewerkt. De nodige verbouwingen en uitbreidin-
gen zijn nu achter de rug. Kostprijs bijna 1,5 miljoen euro. 

"Het geïntegreerd onthaal heeft een vijfledige functie: eerstelijns informatieverstrekking, doorver-
wijzing naar de diensten, een snelloket, een kassafunctie en als meld- en leveringspunt. er wordt 
geïnvesteerd in een klantgeleidingssysteem en werken op afspraak. Het complex kreeg een nieuw 
energiezuinig dak, waarop zonnepanelen komen. De dienst Burgerzaken verhuisde naar de verdie-
ping, waar de linkervleugel kantoren bevat voor de sociale diensten. De bib werd uitgebreid en het 
G Museum krijgt een nieuwe locatie in het gemeentehuis." 

Op voorstel van meerdere personen kreeg het gemeentehuis de naam 'Administratief Centrum 
Den Molencouter' toebedeeld, omdat het veld achter het gemeentehuis 'De Molenkouter' heet. 
"De oudste vermelding van Den Molencouter dateert uit 1454", zegt geschiedkundige Guy Leus. 
"Kouter, afgeleid van het Latijnse cultura, betekent akkergebied of een aaneengesloten geheel 
van akkers in privaatbezit."

Gemeentehuis wordt Administratief Centrum Den Molencouter

nieUWS
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Fotoreportage opening Administratief Centrum Den Molencouter
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start bouw 12 sociale duplexwoningen in de 'Tuinwijk' 

in samenwerking met de nieuwe sociale Huisvestingsmaatschappij CnuZ, waarvan de vertrouw-
de sociale Huisvesting regio Landen sinds 1 januari deel uitmaakt, is de gemeente Geetbets goed 
op weg het bindend sociaal objectief van 66 sociale huurwoningen tegen 2025 te halen. in april 
start wellicht de bouw van 12 sociale duplexwoningen in de Tuinwijk.

in januari kreeg het gemeentebestuur van Geetbets bericht van de sociale Huisvestingsmaatschappij 
CnuZ dat de bouw van twaalf nieuwe, gestapelde sociale woningen in de Tuinwijk gegund werd en 
dat de werken vermoedelijk begin april 2018 zouden starten. De stedenbouwkundige vergunning 
voor dit bouwproject werd al door het gemeentebestuur van Geetbets afgeleverd op 26 juni van vorig 
jaar. De uitvoeringstermijn wordt geschat op 500 kalenderdagen. De woningen worden opgetrokken 
tussen de Tuinwijk en het toeristisch wandel- en fietspad De iJzerenweg. Toezicht op de werken ge-
beurt door Driewerf Architectuur bvba uit Zoutleeuw. Deze twaalf nieuwe woningen volgen op het 
project Kerselant met zijn 26 sociale huurwoningen en veertien koopwoningen, gelegen tussen de 
steenstraat en de spoorwegstraat in het centrum van Geetbets. 

• Nog meer sociale woonprojecten

CnuZ plant in de toekomst in Geetbets ook nog andere woonprojecten de volgende jaren. Zo wordt 
in de Vijverstraat in Grazen de bouw van vier tot zes sociale woningen woningen gepland. Aan de 
Ganzenweg in Geetbets staat de bouw van tien tot 12 sociale woningen op stapel. De gemeente 
Geetbets heeft een regisseursrol op vlak van lokaal woonbeleid en kreeg van de Vlaamse over-
heid een bindend sociaal objectief van 66 sociale huurwoningen tegen 2025 opgelegd. samen met 
CnuZ, het sociaal Verhuurkantoor woonRegT en de inter Gemeentelijke samenwerking wonen 
tussen Zoet en Zout, neemt de gemeente Geetbets dus duidelijk heel wat concrete initiatieven om 
dit bindend sociaal objectief dan ook te halen.
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Aquafin zal met het project 'Collector Oude spoorweg' het afvalwater van ongeveer 1.200 inwo-
ners van Geetbets en Zoutleeuw aansluiten op het rioleringsnet en afvoeren naar het rioolwater-
zuiveringsstation aan de Araanstraat in Geetbets. De aan te leggen brede fietspaden in Glabbeek-
straat zijn volgens specialisten pas veilig mits invoering van de zone 50. De werken starten na het 
bouwverlof 2019.

Het rioleringstracé loopt vanaf de spoorwegstraat in Geetbets via de lange Glabbeekstraat naar het 
begin van de Groenstraat in Budingen en vervolgens via de Boomgaardstraat en velden en weiden 
langs de Grote Gete naar de Terweidenstraat. Het afvalwater wordt afgevoerd naar de rioolwater-
zuiveringsinstallatie van Geetbets aan de Araanstraat, nabij de grens met Halen en Herk-de-stad. 
Het propere regenwater wordt naar de Roelbeek geleid, rechtstreeks of via de bestaande grachten, 
die op vraag van de Provincie worden aangepast tot buffergrachten. De gracht langs het toeristisch 
fietspad De iJzerenweg wordt verbreed en voorzien van schotten om regenwater 'getemperd' af te 
voeren. Het afvalwater van de Boomgaardstraat en de Terweidenstraat wordt ook opgevangen en 
aangesloten op de collector. De Glabbeekstraat krijgt een nieuw wegdek en ook aan beide zijden 
een nieuw, veilig fietspad. Het totale rioleringstracé is 5 km lang en kost Aquafin ongeveer 5 miljoen 
euro, onteigeningen en pompstations inbegrepen. Geetbets hoest 800.000 euro op, maar geniet 
subsidies.

        Veilige fietspaden aan beide zijden van de weg

Om in de Glabbeekstraat aan beide zijden van de nieuwe, 6 m brede weg, veilige fietspaden te 
kunnen aanleggen met een breedte van 1,75 m zijn er over ongeveer de helft van de Glabbeek-
straat kleine onteigeningen nodig. Dat zei Krista Milliau van Tractabel tijdens een door meer dan 
120 personen bijgewoonde infoavond in de raadzaal van het gemeentehuis van Geetbets. Om de 
werken makkelijk te kunnen uitvoeren heeft de aannemer een werkbreedte van 11 m nodig. niet 
alleen een breedte van 1,75 m volstaat om de nieuwe fietspaden veilig te maken. er is ook voor de 
hele Glabbeekstraat een snelheidsbeperking van 50 km/uur nodig. er komt in Budingen een pomp-
station aan het kruispunt Groenstraat-Boomgaardstraat en een tweede aan de Terweidenstraat om 
het afvalwater richting Geetbets te 
sturen. Zowel in Geetbets als in Bu-
dingen zullen veel gesprekken nodig 
zijn met de eigenaars van percelen 
om alles te realiseren. elly Deman 
van Aquafin verzekert dat alles in 
het werk gesteld zal worden om zo 
weinig mogelijk hinder te creëren en 
de woningen haast altijd bereikbaar 
zullen zijn. De gemeente Geetbets 
en de stad Zoutleeuw zullen de wer-
ken op de voet volgen om extra on-
gemakken voor de buurtbewoners 
te vermijden.

Tweede deel Aquafinwerken Glabbeekstraat na bouwverlof 2019

nieUWS
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Valère Boesmans, Louis Pauli en Patrick embo namen tijdens een korte plechtigheid in het gemeentehuis 
hun diploma gemachtigd opzichter in ontvangst. 
Dit na een theoretische opleiding en het afleggen 
van een praktische proef bij de wijkagenten Rudi 
Aron en Frederik Vrindts. Burgemeester Jo Rog-
gen en schepen van Mobiliteit Chris Jamar boden 
het trio namens het gemeentebestuur ook de no-
dige uitrusting aan, naast een korte receptie voor 
hun vrijwillige inzet voor jong en oud.

Gemeentebestuur ontvangt nieuwe inwoners in AC Den Molencouter

De nieuwe inwoners die zich vorig jaar vestigden in de 
gemeente werden ontvangen in het gemeentehuis. Ze 
maakten er uitgebreid kennis met de gemeente en de 
diensten van gemeente en OCMw. Via een boeiend uit-
gewerkte presentatie werden onder meer alle geplande 
werken voor 2018 en later voorgesteld. Koffie en koffie-
koeken zorgden voor een gezellige sfeer.

Gemeentebestuur viert huwelijksjubilarissen 

Het gemeentebestuur ontving de huwelijksjubila-
rissen 2017 in het gemeentehuis. De gemeente 
telde in 2017 drie briljanten paren, tien diaman-
ten en 22 gouden koppels. De echtparen ontvin-
gen een individuele foto als koppel en een mooie 
oorkonde. na een rondleiding in de bibliotheek 
wachtten hen lekkere koffiekoeken. Levensverha-
len en leuke anekdotes werden bovengehaald.

Gemeente telt drie nieuwe gemachtigde opzichters

TerUGBLik

De derde editie van het Theaterkamp in Het Buurthuis en 
Jeugdcomplex De Poel telde 27 deelnemers. De kinderen 
proefden niet alleen van het acteren, maar ook van het ma-
ken van toneelkledij en decors schilderen onder leiding van 
beroepsacteur Kris swinnen en jeugdambtenaar irina Van 
Goethem. Ouders, familie en vrienden konden op de slot-
avond van de vijfdaagse genieten van de resultaten.

Jonge kunstenaars tonen hun werk
in de expositieruimte van AC Den Molencouter liep tot einde maart 
de tentoonstelling ‘Beeld in Beeld’ van de leerlingen van de Acade-
mie Haspengouw, filiaal Geetbets. De vernissage van de tentoon-
stelling kreeg heel wat belangstelling en werd afgerond met een 
receptie voor deelnemers en ouders.

Theaterkamp laat kinderen proeven van toneel
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• Integratie gemeente-OCMW

De raad zette het licht op groen voor de integratie van het OCMw in de gemeente en het gemeent-
ecomplex aan de Dorpsstraat 7, na het afronden van de verbouwings- en herinrichtingswerken. 
De vleugel op de verdieping boven de bibliotheek werd verbouwd tot burelen voor het OCMw. (De 
OCMw-diensten verhuisden inmiddels 22 en 23 februari van het OCMw-legaat naar het gemeent-
ecomplex). Het onthaal is geïntegreerd (voor gemeente en OCMw samen) en heeft een vijfledige 
functie. Het werken op afspraak wordt geïntroduceerd en de dienstverlening gedigitaliseerd. De raad 
ging ook akkoord met de datum van de officiële opening (2 maart) en de open deur voor de bevol-
king (3 maart). 

• Openingsuren gemeente- en OCMW-diensten in gemeentehuis

De openingsuren voor de gemeente- en OCMw-diensten werden gelijkgesteld: maandag, donder-
dag en vrijdag van 9 tot 12 uur, dinsdag van 17 tot 20 uur en woensdag van 9 tot 12 uur en van 14 
tot 16 uur. 

• Aanpassing arbeidsreglement

in het kader van de integratie gemeente-OCMw werden de arbeidsroosters van het administratief 
personeel van gemeente en OCMw én van de sociaal assistenten van het OCMw op elkaar afge-
stemd.

Gemeenteraadszitting van maandag 29 januari

TerUGBLik

‘De bende van Nevel’ maakt Monnikenhof onveilig

na decennia lang in de ban te zijn van ‘De bende van nijvel’ gaat de cultuurraad ook de mis-
dadige toer op met ‘De bende van nevel’ uit te nodigen in Het Monnikenhof van Vlierbeek op 
vrijdag 13 april om 20 uur. Zoals het vaak met misdadigers gaat worden ze verwend, ook op 
culinair vlak. intussen houdt de arm der wet ‘in burger’ alles goed in de gaten om de veiligheid 
van de nieuwsgierige ramptoeristen en de pers te verzekeren. Alle aanwezigen worden beloond 
en mogen (voorzichtig) ‘hun voeten onder tafel steken’, maar betalen daar 28 euro voor. Heel 
het gebeuren dreigt uit te monden in gastronomisch theater, mystiek omkaderd.
Uitverkocht

Goedkoper naar Frank Boeijen in De Markthallen Herk-de-Stad

wie beroep doet op de intergemeentelijke cultuurcheque kan goedkoper naar een concert van 
Frank Boeijen in gemeenschapscentrum De Markthallen in Herk-de-stad. Dit op donderdag 26 
april om 20.15 uur. Hits als ‘Zwart wit’, ‘De Verzoening’ en ‘Koud in Mijn Hart’ beklijven en 
brengen de toehoorder in vervoering.

Tickets kosten 22 euro in voorverkoop, 25 euro aan de kassa. Jongeren onder 18 jaar 
betalen 7 euro (www.demarkthallen.be of 013-35.99.50).

Cultuurtelex Geetbets 

CULTUUr
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Het Feestcomité Grazen verlengt de inschrijvingsperiode voor de ‘Gedichtenwedstrijd 800 jaar Gra-
zen’ tot 15 mei. Het aantal intussen ingezonden gedichten is niet bijster groot, wat de kansen op 
laureaat te worden doet toenemen. 

wie Grazen alsnog literair wil ‘bezingen’, stuurt zijn of haar gedicht vóór 15 mei 2018 naar Kathleen 
Beyns of Brigitte Vanderhoeft. Het winnende gedicht wordt einde juni bekend gemaakt en bijge-
plaatst op de Gedichtenroute ter hoogte van de sint-Annaveldkapel, beter gekend als de ‘Piskapel’.

Meer info: 
kathleen.beyns@telenet.be (Vijverstraat 40 Grazen) of brigitte.vanderhoeft@hotmail.com 
(Verdaelstraat 97 Grazen)

Overstekende reeën verrassen bestuurders in de Kasteellaan

Meerdere bestuurders worden de jongste tijd in de Kasteellaan (verbinding Geetbets - Rummen) 
verrast door overstekende reeën. een viertal voertuigen konden de dieren niet ontwijken en lie-
pen heel wat averij op. De reeën moesten het bekopen met hun leven. Politie en gemeentebe-
stuur roepen de weggebruikers op extra aandacht te schenken voor overstekend wild, ten einde 
nieuwe ongevallen te voorkomen.

Deelnemen aan Gedichtenwedstrijd 800 jaar Grazen tot 15 mei

ALGeMeen nieUWS
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Afscheid van ere-burgemeester Julien Thijs

Donderdag 22 maart overleed ere-burgemeester Julien Thijs (Open VLD) op 91-jarige leeftijd. 
Thijs was burgemeester van Geetbets van 1 januari 1983 tot en met 31 december 2000, 18 
jaar onafgebroken. na de fusieverkiezingen van 10 oktober 1976, werd Thijs op 1 januari 1977 
eerste schepen in een coalitie van CVP, PVV en BsP, aangevoerd door burgemeester wijlen Jan 
Vanoppen. Zes jaar later bracht Julien het tot burgemeester, in augustus 2001 werd hij ere-burge-
meester. in 1976 nam Julien Thijs, toen 50 jaar en voorzitter 
van de culturele raad van Geetbets, voor het eerst deel aan 
de gemeenteraadsverkiezingen. Hij behaalde 399 voorkeur-
stemmen op de lijst van de PVV. Bij de verkiezingen van 1988 
behaalde hij met 885 voorkeurstemmen zijn beste persoonlijk 
resultaat. in mei 2001 nam Julien Thijs om gezondheidsre-
denen en om de jongeren een kans te geven ontslag als ge-
meenteraadslid. 
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Buitenspeeldag
T wo 18/04/18 van 14u00 tot 17u00
H Monnikenhof
     Kasteellaan 2 - 3450 Geetbets
    d 5
i vrijetijd@geetbets.be
    dienst vrije tijd Geetbets

WO 18/04/2018

Heilige mis in de kerk van Hogen
T wo 18/04/18 om 12u00
H Kerk Hogen
     Hogenstraat 101 - 3450 Geetbets
    d /
i Ziekenzorg Geetbets (samana

WO 18/04/2018

Fietsen met Okra Geetbets
T di 17/04/18 om 13u30
H vertrek statieplein
    statieplein - 3450 Geetbets
    d /
i greetgemma@skynet.be
     Okra Geetbets

Di 17/04/2018

Back to the 70's
T za21/04/18 
H goc Pax
     Ketelstraat - 3454 Rummen (Geetbets)
    d 6
i rudiclaeskens@telenet.be
     B-events Geetbets
     www.b-eventsgeetbets.be

ZA 21/04/2018

eenvoudig vermeerderen van planten
T za 21/04/18
H AC Den Molencouter
    Dorpsstraat 7 - 3450 Geetbets
    d 26
i ict@vormingplusob.be
     Vormingplus Oost-Brabant

ZA 21/04/2018

Bloesemfietstocht
T zo 29/04/18 vanaf 12u00
H vertrek Old & wice
    Dorpsstraat 60 - 3450 Geetbets
    d 5
i iv@geetbets.be
     Cultuurdienst Geetbets

ZO 29/04/2018

Bloesemlounge
T zo 29/04/18 van 13u00 tot 18u00
H fruitbedrijf Vandervelpen
    Kapelstraat 3 - Ransberg
    d /
i iv@geetbets.be
     Cultuurdienst Geetbets

ZO 29/04/2018

Wandelen met Okra Geetbets
T di 10/04/18 om 13u00
H vertrek statieplein
    statieplein - 3450 Geetbets
    d /
i greetgemma@skynet.be
     Okra Geetbets

Di 10/04/2018

50+ sportelclub - Wandelen - 12 km

T wo 11/04/18 om 13u00
H vertrek Onze-Lieve-Vrouwkerk
    Vijverstraat 41 - 3450 Grazen (Geetbets)
    d /
i sport@tienen.be
     sportdienst Tienen - 016 80 48 88
     sportdienst - Michel Roskin

WO 11/04/2018

Dansnamiddag senioren Geetbets
T wo 11/04/18 en wo 09/05/18 
     telkens van 13u30 tot 18u00
H goc Pax
    Ketelstraat - 3450 Rummen (Geetbets)
    d /
i as@geetbets.be
    OCMw Geetbets

WO 11/04/2018

Bedevaart naar Banneux. 
iedereen welkom
T di 08/05/18 om 08u00
H vertrek statieplein
    statieplein - 3450 Geetbets
    d /
i samana (Ziekenzorg) Geetbets

Di 08/05/2018

Wandelen met Okra Geetbets

T di 08/05/18 om 13u00
H vertrek statieplein
    statieplein - 3450 Geetbets
    d /
i greetgemma@skynet.be
     Okra Geetbets

Di 08/05/2018
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        Jouw activiteit in de volgende G’zet?
 
Geef je evenement in vóór 3 mei 2018 via www.uitdatabank.be. 
Zo verschijnt je activiteit niet enkel hier, maar ook in www.uitin-
vlaanderen.be, tal van andere digitale en gedrukte agenda’s en 
natuurlijk in www.geetbets.be. Ook de wekelijks terugkerende 
activiteiten vind je op onze website.

Gewestreis, shownamiddag in de 
Kaasboerin

T wo 09/05/18
H Parochiezaal Hogen
    Hogenstraat 101 - 3450 Geetbets
    d /
i greetgemma@skynet.be
     Ziekenzorg Geetbets (samana)

WO 09/05/2018

50+ sportelclub - Wandelen - 12 km
T wo 09/05/18 om 13u00
H vertrek st. Pauluskerk - Geetbets
    Dorpsstraat 55 - 3450 Geetbets
    d /
i sport@tienen.be
     sportdienst Tienen - 016 80 48 88
     sportdienst - Michel Roskin

WO 11/04/2018

Gehoorzaamwedstrijd  voor honden
T zo 20/05/18
H Hondenschool Cerberos
    Kolkstraat - 3450 Geetbets
    d /
i dorebosselaers@telenet.be
     Hondenschool Cerberos

    

ZO 20/05/2018

Fietsen met Okra Geetbets
T di 15/05/18 om 13u30
H vertrek statieplein
    statieplein - 3450 Geetbets
    d /
i greetgemma@skynet.be
     Okra Geetbets

    

Di 15/05/2018
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FC Terlengs zoekt spelers voor zaalvoetbal 

Al bijna 40 jaar speelt FC Terlengs zondagvoormiddag zaalvoetbalwedstrijden in sporthal De 
warande Rummen. De club kampt met een tekort aan spelers. Alle leeftijden zijn welkom vanaf 
16 jaar. in de toekomst speelt de club elke zondag van 10 tot 11 uur. De maandelijkse bijdrage 
voor alle deelnemers bedraagt 10 euro per maand of 4 euro per zondag, indien aanwezig. Dat 
bedrag kan verlaagd worden in verhouding tot de aangroei van nieuwe spelers. Ga op zondag 
om 10 uur een kijkje nemen of contacteer Bart Grauwels via bart_grauwels@hotmail.com.



14      ❘      nieuws     ❘     (Be)LeVen     ❘     uiT in GeeTBeTs     ❘     WeLZiJn     ❘     wOnen en weRKen

W
E

LZ
IJ

N

A OCMW

OCMW pakt uit met dienst Gezinszorg en Aanvullende Thuiszorg

Ten gevolge van de samenwerkingsovereenkomst tussen OCMW Glabbeek en OCMW Geetbets, 
goedgekeurd op de OCMW-raden van 14 februari 2018 en 19 maart 2018, in het kader van de 
gemeenschappelijke dienstverlening inzake erkende dienst Gezinszorg en Aanvullende Thuiszorg, 
helpen wij jou vanaf 1 mei graag verder met onze nieuwe thuisdienst: 

GEZINSZORG EN AANVULLENDE THUISZORG (DGAT) 

De DGAT verleent hulp aan personen die voor een korte of lange periode bijstand nodig hebben bij 
huishoudelijke taken en persoonlijke hygiëne.  
De dienstverlening is erop gericht iedereen zo lang mogelijk verantwoord in eigen huis te laten wo-
nen.  
 
• Wie kan bij de DGAT terecht? 
De dienst richt zich tot personen die door van hun leeftijd, lichamelijke ongeschiktheid of omwille 
van een tijdelijke of acute medische situatie niet meer in staat zijn om deze taken zelf uit te voeren.  
 
• Waarmee kan de DGAT u helpen? 
De verzorgende legt zich toe op verzorgende en huishoudelijke taken, algemene psychosociale on-
dersteuning en bijstand.  

1. Huishoudelijke taken:   
➾  Maaltijden bereiden, indien nodig dieetvoeding  
➾  Vaatwas en onderhoud van de keuken  
➾  wassen, strijken en eventueel verstelwerk  
➾  noodzakelijke boodschappen doen  
➾  Bedden opmaken en verschonen  
➾  Beperkt onderhoud van de bewoonde plaatsen  
 
2. Hygiëne en verzorging:   
➾  Helpen bij dagelijks of wekelijks toilet  
➾  Haarverzorging  
➾  Helpen bij aankleden  
➾  Helpen bij het eten  
➾  Toezicht op medicatie  
➾  Kraamzorg  
➾  Baby- en kinderverzorging  
 
De verzorgende mag geen deskundige medische hulp verlenen zoals wondverzorging, 
inspuitingen, … 
 
3. Sociale en morele ondersteuning:   
➾  De vrije tijd van de ouderen of zieken aangenaam helpen besteden  
➾  Helpen bij kleine administratieve taken  
➾  Openstaan voor grote en kleine bekommernissen van het dagelijkse leven  
➾  Opvang van de kinderen  
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• Kostprijs  

De overheid bepaalt de tarieven. Het uurtarief is afhankelijk van het belastbaar inko-
men, de graad van zorgbehoevendheid en de gezinssamenstelling van de gebruiker. 
De tarieven gaan van 0,51 euR tot maximum 14,14 euR per uur. 
 
• Praktisch  

Voor aanvang maakt de maatschappelijk werkster een afspraak voor een huisbezoek en bespreekt 
met de hulpvrager een aantal belangrijke punten:  

 de aanvang en de duur van de hulp  
 het aantal dagen hulp per week  
 de kostprijs van de hulp  
 de taken die de helpster zal moeten uitvoeren  
 
Om een goede dienstverlening te bekomen, begeleidt de maatschappelijk assistente de verzorgende 
en de klant ook nadat de samenwerking is opgestart.  
 
• Nog even dit 

De hulp wordt verleend op weekdagen tussen 8 en 17 uur. in de mate van het mogelijke houden we 
rekening met je voorkeur wat betreft de tijdstippen van hulpverlening.  
Bij personeelsgebrek of in uitzonderlijke situaties kan de hulp tot 2 uur per dag beperkt worden, zodat 
er twee gezinnen op een halve dag kunnen worden geholpen. er wordt dan voorrang gegeven aan 
de belangrijkste taken, zoals de verzorging en maaltijden bereiden.  
 
Onze bestaande thuisdiensten blijven tevens ter beschikking! 
 

       MEER INFORMATIE:
 
Annelies Jans                                            Martine Steenbergen 
Maatschappelijk werkster                         Thuisdiensten 
011-58.65.89                                            011-58.65.83 
aj@geetbets.be                                         ms@geetbets.be 

Of kom even bij ons langs: 
A.C. Den Moulencouter, Dorpsstraat 7 - 3450 Geetbets 

 

OCMW pakt uit met dienst Gezinszorg en Aanvullende Thuiszorg

OCMW




SLUITINGSDAGEN GEMEENTELIJKE DIENSTEN

Paasmaandag 2 april zijn alle gemeentediensten gesloten. Maandag 30 april zijn alle 
diensten dicht, met uitzondering van de sporthal ’s avonds. Dinsdag 1 mei en donder-

dag 10 mei zijn alle diensten gesloten, ook vrijdag 11 en zaterdag 12 mei, behalve de sporthal. 
Tenslotte is pinkstermaandag 21 mei geen enkele gemeentedienst toegankelijk. Vrijdag 15 juni 
is enkel de voorschoolse opvang toegankelijk. Alle andere diensten zijn die dag dicht.
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Rode Kruis vraagt vrijwilligers om bloeddonoren te verwennen

De plaatselijke afdeling van het Rode Kruis biedt de donoren tijdens de bloe-
dafnames in GOC Pax graag een drankje aan. De huidige vrijwilliger die de 
drank bedeelt kan best wat extra hulp gebruiken om de bloeddonoren te be-
dienen. wie zich vier avonden per jaar kan vrijmaken om een handje toe te 
steken van 17 tot 21.30 uur neemt contact op met Martijn Vandewijer (0495-
59.67.26 of martijn.vandewijer@telenet.be). De eerstvolgende bloedafnames 
vinden plaats dinsdag 19 juni en dinsdag 18 september. uiteraard zijn ook 
nieuwe bloeddonoren hartelijk welkom, want bloed is er elke dag nodig.

Zitdag van Financiën voor invullen personenbelasting

een ambtenaar van Financiën houdt woensdag 16 mei in AC Den Molencouter 
(gemeentehuis) een zitdag voor het invullen van jouw personenbelastingaan-
gifte. Je kan er terecht tussen 9 en 11.30 uur en tussen 13 en 15 uur.

Gratis jodiumtabletten afhalen bij de apotheker

sedert 6 maart kan iedereen bij de apotheker terecht voor het gratis afhalen van een 
doosje jodiumtabletten. Bij een kernramp beschermt jodium de schildklier en voor-
komt zo schildklierkanker. Doelgroepen zijn jongeren tot 18 jaar, zwangere vrouwen 
en vrouwen die borstvoeding geven. Ook alle collectiviteiten waar jongeren tot 18 

jaar aanwezig zijn in heel België (crèches, kleuterscholen, lagere en middelbare scholen).

inwoners van gemeenten die binnen een zone van 100 km rondom een nucleaire installatie 
wonen - dus ook alle inwoners van Geetbets en bijna alle inwoners van België – halen best 
jodiumtabletten in huis, maar niemand is dat verplicht. 

niemand kan uitgesloten worden om deze preventieve maatregel te nemen en een doosje jodi-
umtabletten af te halen. Voor personen ouder dan 40 jaar is het innemen van jodiumtabletten 
vaak minder aangewezen, omdat de werking van de schildklier vaak ontregeld is, waardoor de 
nadelen van het nemen van jodiumtabletten (ongewenste bijwerkingen) groter kan zijn dan de 
voordelen.
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WOnen en Werken

PWA wordt wijk-werken om aan te sluiten op de arbeidsmarkt

inwonersaantal voortdurend in beweging

1 januari 2018 werd de PWA-werking vervangen door het ‘wijk-werken’. VDAB of OCMW screenen 
sinds nieuwjaar werkzoekenden en leefloners. Wie in aanmerking komt, kan maximaal twee keer 
zes maanden aan de slag als wijk-werker en mag tot 60 uur per maand werken. Hiervoor ontvangt 
men een premie bovenop de uitkering.

Ondertussen krijgt de wijk-werker begeleiding om door te stromen naar een passende job. en dat is 
het grote verschil met de vroegere PwA: het wijk-werken is bedoeld als een opstap om aansluiting 
te vinden bij de arbeidsmarkt.

Particulieren, scholen, vzw’s en lokale besturen kunnen een aanvraag doen om kleine klussen of 
opdrachten te laten uitvoeren door de wijk-werkers. De gedetailleerde takenlijst moeten nog ge-
maakt worden door VDAB. Vast staat al dat gemeenten dat aanbod naar keuze kunnen uitbreiden 
of beperken. VDAB lanceerde daartoe al in januari een online platform voor zowel aanbieders als 
wijk-werkers.

De intergemeentelijke vereniging iGO werd door Geetbets aangeduid als organisator. iGO beheert 
dit project onder de naam ‘iGO wijk-werken’.

       Ben je wijk-werker, gebruiker of partner? Je vindt alle info op www.vdab.be/wijk-werken

in het gemeentehuis van Geetbets is permanentie voorzien op donderdag van 9 tot 12 uur om 
de 14 dagen (oneven weken) door Ann Cartuyvels (0470-71.19.28 of ann.cartuyvels@vdab.be 
er kan ook een afspraak gemaakt worden om op andere locaties langs te komen.

i

De gemeente Geetbets blijft haar inwonersaantal net boven de grens van 6.000 behouden, ondanks 
er in 2017 liefst 374 inwoners uitgeschreven werden tegenover 364 inschrijvingen. er werden 55 
geboorten genoteerd en 63 overlijdens. Het totaal aantal inwoners bedraagt momenteel 6.038, 
waaronder 210 niet-Belgen. De Polen zijn met 60 het best vertegenwoordigd, gevolgd door de ne-
derlanders (40) en de indiërs (30). De gemiddelde leeftijd van de inwoners bedraagt 44 jaar. 

Brandweer houdt evacuatieoefening in gemeentehuis
naar aanleiding van de recente verbouwingswerken aan het gemeentehuis van Geetbets, het Ad-
ministratief Centrum Den Molencouter, werd een evacuatieoefening gehouden voor het personeel 
en de bezoekers van het gemeentehuis. De oefening vond plaats in samenwerking met de gemeen-
telijke noodplanningspartner interleuven en de Brandweerzone Oost Vlaams-Brabant, afdeling 
Diest. Bezoekers en gemeentepersoneel werden vlot naar buiten geleid. Daarnaast slaagden de 
brandweerlui met glans in 
een extra opdracht tijdens 
de oefening. Zij gingen op 
zoek naar een achterge-
bleven personeelslid, een 
opdracht die een goed 
einde kende. Voor alle be-
trokken partijen werd het 
een zeer realistische en 
waardevolle oefening.
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Luisteren, schilderen en pannenkoeken eten bij start van Jeugdboekenweek

naar aanleiding van de Jeugdboekenweek, met als thema eureka, daagden 18 kinderen op voor 
een eerste reeks activiteiten, zaterdag 10 maart. De deelnemertjes luisterden naar het verhaal 
van 'Max en de toversteen', waarna de kinderen een eigen toversteen mochten beschilderen. De 
leden van het beheersorgaan van de bib serveerden pannenkoeken, wat erg gesmaakt werd door 
het jonge volkje.

 





FOTOWEDSTRIJD Herken jij het gebouw en waar bevindt het zich?? 
Geef een zo precies mogelijke omschrijving via info@geetbets.be of bezorg onderstaand 

antwoordformulier aan de communicatiedienst, Dorpsstraat 7 en maak kans op een leuke prijs.
De winnaar wordt door een onschuldige hand geloot uit alle correcte antwoorden. 

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

ANTWOORDFORMULIER
TE BEZORGEN VÓÓR 3 MEI 2018.

Het juiste antwoord van de vorige fotowedstrijd: de waterplas van natuurpunt in Aronst Hoek, langs de Melsterbeek, 
aan de Kasteellaan in Rummen. Kevin Lambeets was de enige inzender en gaf het juiste antwoord. De foto toonde de 

gewezen vijver Vandepoel, twee jaar geleden hersteld door natuurpunt en gelegen aan de Kasteellaan 
naast de Melsterbeek. Hij wint een leuke prijs.
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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 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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