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in de kijker 

Nieuw g museum opent de deuren naast uitgebreide bibliotheek

Het g museum, dat vorig jaar plaats moest ruimen voor de herinrichting van het gemeentehuis, 
heeft een nieuwe locatie gekregen op het gelijkvloers van AC Den Molencouter, naast de uitge-
breide bibliotheek. Tijdens de openingsplechtigheid zaterdag 23 juni werd meegedeeld dat het 
oudste stuk dat het museum rijk is tienduizenden jaren ouder blijkt te zijn dan tot nu gedacht. Het 
gaat om een afslag van een silexsteen, gevonden in Hulsbeek, die wellicht dateert van 35.000 tot 
40.000 jaar voor onze tijdsrekening. Meteen een bewijs dat de mens op het grondgebied van het 
huidige Geetbets toen al aanwezig was.

De knappe inrichting van het g museum gebeurde door conservator en geschiedkundige Guy Leus, 
secretaris van Limes Gatia, in samenwerking met gemeentepersoneel. Het museum bestaat uit een 
publieke ruimte en een archief. Het kan alleen op afspraak bezocht worden, is autonoom van het 
gemeentehuis vlot bereikbaar en gratis toegankelijk. Het g museum heeft niet alleen een historische 
waarde, maar ook een educatieve. Het oorspronkelijke museum werd eind oktober 2010 geopend in 
het gemeentehuis. Drijvende kracht achter de realisatie was de Genealogische en Geschiedkundige 
Kring Limes Gatia, jarenlang vragende partij voor een museum met historische voorwerpen, verbon-
den aan Geetbets. Het museum werd gehuisvest in een oud klas- en verenigingslokaal op de ver-
dieping van het gemeentecomplex. Door de integratie van de OCMw-diensten in het gemeentehuis 
waren grote verbouwings- en herinrichtingswerken nodig. Het museum moest in april 2017 plaats 
ruimen. Luc Hermans, directeur van woon-zorgcentrum Betze Rust, gaf toelating het omvangrijk 
archief en de tentoongestelde stukken veilig in de kelder van het rusthuis te stockeren in afwachting 
van een nieuw museum. De twee zilveren braken van de sint-sebastiaansgilde werden uitgestald in 
het bureel van burgemeester Jo Roggen. 

Het nieuwe g museum bevat veel interessante 
voorwerpen uit Groot-Geetbets. Onder meer een 
kanonbal die afgeschoten werd in 1365, tijdens 
de verwoesting van de burcht van Arnold van 
Rummen; diverse voorwerpen uit de wereldoorlo-
gen en de breuken of braken van de sint-sebasti-
aansgilde en de sint-Ambrosiusgilde. Zelfs de bel 
van de gewezen gemeenteschool van Grazen tref 
je er aan, naast de persluchttank van een in 1943 
gevallen Duitse V1 ('vliegende bom'), een vuist-
bijl gedateerd van rond 4.250 jaar voor Christus 
en onder meer info over de lokale brouwerijen. 

"een afslag uit silexsteen, die we voorzichtig geda-
teerd hadden op circa 15.000 voor Christus, werd 
door de archeologen ward Decramer en step-
hanie Cousin van studiebureau Archeologie uit 
Tienen, toegewezen aan de periode van 35.000 
tot 40.000 jaar voor Christus, het einde van het 
midden-paleolithicum”, zegt een gelukkige con-
servator Guy Leus. “Deze afslag is gevonden in 
het gehucht Hulsbeek en is tot nu toe het oudste 
bewijs van menselijke aanwezigheid op het grond-
gebied van Groot-Geetbets.”
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Bib breidt uit met gezellig voorlees- en kijkhoekje voor peuters

Tegelijk met het g museum werd zaterdag 23 juni de uitgebreide bibliotheek officieel in gebruik 
genomen. De uitbreiding omvat een voorlees- en kijkhoekje voor peuters, naar schatting 30 vier-
kante meter groot, mooi en gezellig ingericht. De in 1992 opgestarte cd-afdeling werd recent opge-
doekt, de cd's grotendeels verkocht. Dit omdat de teller van cd-uitleningen haast op nul stond. De 
vrijgekomen ruimte wordt aangewend als klein vergaderlokaal, waar bijvoorbeeld lezingen kunnen 
plaatsvinden en als volwassenenleeshoek. Bibliothecaris Arlette sannen en haar bibliotheekassisten-
ten herschikten ook de bib in haar totaliteit, waardoor er meer ruimte vrijkwam en het aanbod veel 
overzichtelijker is voor de bibbezoeker.



Plan tijdens de zomervakantie eens een gezellig uitstapje naar de bib! 

Iedereen komt er aan zijn trekken!

Kies een boek vol zon en romantiek voor in je luie stoel, ga op zoek naar de ideale dwarsliggers voor 
in je reiskoffer, of probeer een e-reader uit! Voor kids van 6 tot 12 jaar loopt tot 30 augustus onze 
leuke leeszomerwedstrijd! Grappige strips, leuke leesboekjes of weetjesboeken staan klaar om mee-
genomen te worden. Ben je deze zomer  ‘oma of opa van dienst’ ? Breng je kleinste spruiten mee 
naar onze nieuwe peuterafdeling en lees er gezellig een leuk boek voor. een zachte stoel staat op jou 
te wachten!  

 Bib Geetbets in zomermodus

Vanwege ons bibteam 
een deugddoende, 
ontspannen vakantie 
toegewenst!

(De bib is woensdag 15 augustus gesloten)
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• samenwerkingsovereenkomst met provincie voor subsidieretentie

De gemeente Geetbets sluit een samenwerkingsovereenkomst af met de provincie Vlaams-Brabant 
om oudere eigenaars-bewoners en noodkopers, die niet beschikken over de nodige financiële mid-
delen, te helpen met het verbeteren van de woonkwaliteit. Dat gebeurt via het proefproject ‘subsidie-
retentie’ of het verlenen van een renteloze lening met uitgestelde terugbetaling. Ook het wegnemen 
van gevaren binnen en rond de woning en het verminderen van het energiegebruik zijn mogelijkhe-
den om van subsidieretentie te kunnen genieten. naast het genieten van een renteloze lening wor-
den de personen ook begeleid op technisch en sociaal vlak. Zo zal er nauw samengewerkt worden 
met OCMw, gemeente, wooninfopunt, samenlevingsopbouw en middenveldorganisaties. Voor de 
gemeente Geetbets zal een bedrag van vijf keer 30.000 euro toegekend worden voor het opzetten 
van het proefproject subsidieretentie. De kern van Geetbets werd gekozen als beperkt en afgebakend 
proefgebied, dat twintig straten omvat.

• Retributie huisdierenstickers

Minister van Dierenwelzijn Ben weyts verspreidt in alle Vlaamse gemeenten een uniforme huis-
dierensticker voor noodgevallen. Zo’n sticker maakt in één oogopslag duidelijk welke dieren 
zich in een woning bevinden, zodat de hulpdiensten in het geval van een brand ook de huis-
dieren kunnen redden. in de Hulpverleningszone Oost werd recentelijk een dergelijke sticker 
ingevoerd, die verkocht wordt aan 4 euro per stuk. De gemeenteraad heeft hiervoor in verga-
dering van 23 april 2018 een retributie goedgekeurd. Omdat er nu een uniforme sticker in heel 
Vlaanderen wordt ingevoerd die kosteloos is, werd in de hulpverleningszone beslist de produc-
tiekosten voor de sticker terug te betalen. Dit betekent dat de uniforme sticker van de minister 
van Dierenwelzijn gratis zal aangeboden worden en de gemeenteraadsbeslissing van 23 april 
2018 ingetrokken wordt.

• OCMw-rekening dienstjaar 2017

De raad nam kennis van de OCMw-jaarrekening 2017. Het gecumuleerd budgettair resultaat be-
draagt 468.826,62 euro, het resultaat op kasbasis 355.303,22 euro. De gemeente verleende een 
tussenkomst van 620.000 euro. De uitgaven voor leeflonen stegen met 15,3 procent in vergelijking 
met 2016. De dienst warme maaltijden ontving 9.000 euro meer dan het jaar voordien.

• Jaarrekening  gemeente 2017

Het gecumuleerd budgettair resultaat beloopt -171.419,99 euro, net als het resultaat op kas-
basis. Het eindbudget is 90.592,77 euro. Liefst 32 procent van de uitgaven gaat naar perso-
neelskosten. De belasting op de personenbelasting bracht 18.000 euro meer op dan in 2016, 
de opcentiemen 48.000 euro. De verbouwing van het gemeentehuis kostte 1.232.000 euro.

Nieuws uit de gemeenteraad van 25 juni 2018

nieUWS
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De provincie geeft 250.000 euro aan projecten van Vlaams-Brabantse gemeenten om hun 
dorpskernen kwalitatiever te maken en hun ruimtegebruik te verbeteren. Ook Geetbets 
valt in de prijzen en wil een voorbeeld zijn wat vernieuwende projecten betreft.

Het gemeentebestuur van Geetbets wil de dorpskernen van zijn deelgemeenten Geetbets, Rummen 
en Grazen aanpakken en krijgt 30.000 euro voor het onderzoek. Geetbets is een landelijke gemeen-
te die net als vele andere gemeenten steeds vaker wordt geconfronteerd met verdichting. Hierdoor 
staat de gemeente op het kruispunt van een veranderende dynamiek in de dorpskern. Dit project 
is dan ook een interessante opportuniteit om te anticiperen op de verdichting door de kwalitatieve 
randvoorwaarden nu al in de verf te zetten.

Het gemeentebestuur wil in de nabije toekomst inzetten op drie strategische locaties. in de Dorps-
straat, aan het administratief hart met het gemeentehuis, de basisschool, het oude OCMw-legaat, 
sporthal 't Centrum, woon-zorgcentrum Betze Rust en supermarkt Delhaize. “De omgeving van het 
heraangelegde stationsplein dat niet enkel weer een openbaar vervoersknooppunt kan worden, 
maar ook mogelijkheden biedt voor woonvormen, evenementen en activiteiten. evenals De waran-
desite aan de sporthal in Rummen, die lokale voorzieningen, diensten, woonvormen en een sport- en 
recreatiehub kan bevatten.”

in een eerste fase wordt voor de drie strategische locaties informatie verzameld in dialoog met de 
inwoners, de school, het woon-zorgcentrum en de verenigingen, om ieders wensen en noden naar 
de toekomst toe te kennen. in de tweede fase wordt door ontwerpend onderzoek bepaald hoe de 
locaties op kwalitatieve wijze kunnen ingevuld worden.

Door de na te streven kwaliteitscriteria in beeld te brengen, kunnen de plaatsen uitgroeien tot voor-
beelden binnen de gemeente en voor andere gemeenten. De resultaten van het onderzoek leiden tot 
een beeldend masterplan met aanduiding en invulling van de strategische locaties.

Provincie geeft geld voor onderzoek herinrichting dorpskernen

ALGeMeen nieUWS

Naar het gemeentehuis al dan niet op afspraak

sinds 1 juli wordt er in AC Den Molencouter, waar de gemeente- en OCMw-diensten geves-
tigd zijn, ook op afspraak gewerkt, naast de vrije inloopmomenten. Ter ondersteuning van de 
communicatie werd een klantgeleidingssysteem uitgewerkt. werken op afspraak, in combinatie 
met vrije inloopmomenten, kan zowel de burger als de medewerker zijn tijdsbesteding beter 
invullen, waardoor het contact tussen burger en medewerker professioneler en deskundiger 
verloopt. Dit moet leiden tot een grotere klantentevredenheid en intern een nog efficiëntere 
werking. er wordt ook nog meer ingezet op digitale dienstverlening. een afspraak maken kan 
ook telefonisch en voor het OCMw enkel telefonisch op het nummer 011-58.65.80. Alle inwo-
ners kregen intussen een folder in de bus over de nieuwe dienstverlening.

  een afspraak inplannen kan via de vernieuwde website www.geetbets.be, die voor- 
  taan ook toegankelijk is voor mobiele apparaten zoals smartphone en tablet. De 
vernieuwde website is overzichtelijker en gebruiksvriendelijker, een stap vooruit in de digitale 
dienstverlening. Bepaalde officiële attesten kan je online aanvragen via MiJn DOssieR, waar-
door je onmiddellijk het attest zelf kan downloaden. Lukt dat niet, ga dan naar www.geetbets.
be/e-loket en vraag je product online aan, waarna de gemeentediensten het vervolgens in je 
brievenbus deponeren.
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BetsBounce in Het Monnikenhof:  
drie hoogdagen voor de kinderen
Het Monnikenhof van Vlierbeek was 11, 12 en 13 juli 
‘the place to be’ voor kinderen dankzij de tweede bui-
teneditie van BetsBounce, een speelfestival met tal van 
gewone en waterspringkastelen op het hoofdmenu. 
Om en bij de duizend jongeren zakten naar Het Mon-
nikenhof af tijdens de driedaagse.

TerUGBLik

Fietsdiploma voor leerlingen van het zesde leerjaar

De leerlingen van het zesde leerjaar van de drie lokale vrije basisscholen Hupsakee Geetbets, Te Velde 
Hogen (foto) en De Knipoog Rummen legden met succes een reeks proeven af voor het behalen van 
het zo gegeerde fietsdiploma. De uitreiking van die diploma’s was voor alle zesdejaars een plechtig 
moment. 

Speelpleinwerking in vakantiestemming

Het eerste deel van de vakantiespeelpleinwerking 
is al achter de rug. Het tweede luik loopt van 6 tot 
en met 24 augustus in Jeugdcomplex De Poel Gra-
zen. De prijs bedraagt 3 euro voor een halve en 5 
euro voor een hele dag. inschrijven gebeurt op de 
dienst Vrije Tijd. Je kan de dag zelf ook inschrijven 
ter plaatse.
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TerUGBLik

Tijdens de jaarlijkse proclamatie van de Academie Haspengouw, filiaal Geetbets (BAK), 
bleek dat de Betserse Academie voor Kunsten het bijzonder goed doet. Niet alleen op het 
vlak van het aantal leerlingen, maar ook op het vlak van de prestaties die de leerlingen 
leverden.

De leerlingen van de Academie Haspengouw Podium luisterden in de turnzaal van vrije basisschool 
Hupsakee Geetbets de proclamatie feestelijk op met leuke liedjes en instrumentaal werk. intussen 
werden mooie creaties geprojecteerd van leerlingen van de afdeling Beeld. De proclamatie werd 
afgerond met een receptie. De leerlingen genoten van een ijsje, terwijl ouders en grootouders hun 
dorst lesten met een drankje.

Academie Haspengouw filiaal Geetbets bloeit 
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Postkaartenactie

TOeriSMe

Postkaartenactie OnverGETElijk! vraagt naar bevindingen en ideeën

Met de postkaartenactie OnverGETElijk! worden de bewoners van de Getestreek gevraagd 
hun blik over het dorp, het landschap en veel meer te delen. Ook wordt gepeild naar de 
troeven van de streek en wat de regio nog beter kan maken. Bevindingen en ideeën meede-
len, daar gaat het om. Bovendien kunnen inwoners hun beeld op de streek delen door het 
aanleveren van oud en nieuw beeldmateriaal.
Deze postkaarten zijn een initiatief van het coördinatieteam van project Getestreek - Regio-
naal Landschap Zuid-Hageland en de provincie Vlaams-Brabant in samenwerking met de 
gemeenten Geetbets, Hoegaarden en Linter en de steden Landen, Zoutleeuw en Tienen.
Neem contact via facebook (@onverGeTelijk), per mail; onverGeTelijk@rlzh.be of onver-
GeTelijk!  schoolpad 43, 3300 Hakendover.

18-19 augustus
Tielt-winge en Geetbets
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Fietsroute langs kunstinstallaties met doe-boekje voor gezinnen

TOeriSMe

Via een doe-boekje, afgestemd op kinderen, laat het 'Fruitbeeldig familieparcours' gezinnen 
kennismaken met het Hageland, waar fruitteelt en kunst elkaar ontmoeten. Vier interactieve en 
kunst-educatieve installaties wachten langs de fietsroute. Ook Geetbets (Hogen) maakt deel uit 
van het parcours.

Toerisme Vlaams-Brabant wil de toeristen niet alleen tijdens de bloesemperiode naar het Hageland 
lokken, maar het hele jaar door. Het nieuwste project dat de provincie realiseert in het Hageland is 
het 'Fruitbeeldig familieparcours'. Dat omvat een fietsroute langs vier interactieve en kunst-educatieve 
installaties met een doe-boekje voor gezinnen. in het kader van het Platteland Plus-project 'Bloesem-

kunst in het Hageland', plaatste Toerisme Vlaams-Bra-
bant in samenwerking met de Hagelandse bloesemge-
meenten Bekkevoort, Geetbets, Glabbeek, Hoegaarden, 
Kortenaken, Landen, Linter, Lubbeek, Tielt-winge, Tie-
nen en Zoutleeuw, recent elf nieuwe, permanente fruit-
beeldige kunstwerken, geïnspireerd op de fruitstreek. in 
samenwerking met het conceptbureau Appelsien&An-
nAnas werkte Toerisme Vlaams-Brabant een aanbod uit 
voor families. De bestaande familieroute van 32 km of 
twee kleinere lussen van 17,5 km en 20 km, staat voort-
aan garant voor dubbel plezier.

Families die de route aandoen, ontdekken niet alleen de fruitbeeldige kunstwerken 'shelter' van Luk 
wets in Kortenaken, 'Kroonzitje' & Pretpeer' van Yves willems in Geetbets en 'Het Klokhuis' van David 
Hoppenbrouwers in Zoutleeuw, maar ook vier interactieve en kunst-educatieve installaties. Zo kan 
men onder meer in Geetbets zijn eigen kader op het landschap bepalen met het weefgetouw. in 
Kortenaken kan men bijleren over perspectief met de 'Roze loper'. in Zoutleeuw is het boetseren van 
een eigen Hagelandse geluksbrenger mogelijk in Provinciedomein Het Vinne en aan de sint-Odulp-
huskapel kan men zijn wens op een lintje vastmaken volgens een oude traditie.

Bovendien zijn er onderweg tal van kindvriendelijke 
haltes, waaronder Het Vinne en het stationsplein in 
Drieslinter. Voor de fietsroute werd ook een doe-boekje 
uitgewerkt, waarbij Fleur de eikelmuis, als koesterbuur 
families meeneemt op ontdekking door het Hageland. 
een absolute topper voor families die graag op een 
interactieve en speelse manier de fruitbeeldige kunst-
werken in het Hageland willen ontdekken", vervolgt 
Monique swinnen. 

i



     Voor wie net als Fleur en haar vriendjes graag de installaties wil testen, bestaat er 
ook een doe-pakket, dat bij de deelnemende gemeenten Geetbets, Kortenaken, Linter en 
Zoutleeuw te koop aangeboden wordt voor 6 euro. in de andere bloesemgemeenten kan men 
het doe-boekje ook gratis terugvinden in de toeristische infokantoren. 

Het doe-boekje gratis downloaden kan via www.toerismevlaamsbrabant.be/fruitbeeldig, 
de site waar je ook alle info vindt.
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Def Americans (A tribute to Johnny Cash) verzorgt zaterdag 29 september met The 
sun sessions show de opening van het cultuurseizoen 2018 – 2019 van gemeen-
schapscentrum De Markthallen aan de Markt 2 in Herk-de-stad. 

De mannen van Def Americans geven met deze show een even bijzondere als intieme ode aan de 
sound van Johnny Cash. Verwacht je vooral aan klassiekers die verschenen zijn op het sunRecords 
platenlabel, aangevuld met later uitgebracht materiaal in dezelfde kenmerkende stijl. een swingende 
demonstratie van de ‘Boom Chicka Boom’-sound in zijn meest pure vorm.

De opbrengst van dit concert met staand publiek gaat integraal naar ‘Ms Liga Vlaanderen’. Aanvang 
20.30 uur. Tickets kosten 15 euro in voorverkoop, 17 euro aan de kassa. De intergemeentelijke cul-
tuurcheque kan voor deze voorstelling niet gebruikt worden.

Def Americans opent cultuurseizoen De Markthallen Herk-de-stad

CULTUUr

Kermissen: lasershow, diervriendelijk vuurwerk en beertjes gooien

        Het gemeentebestuur concretiseert het totaalverbod op vuurwerk. Zo zal in 
Geetbets op kermiszaterdag 18 augustus het traditionele vuurwerk vervangen wor-
den door een lasershow, aangevuld met een geluidsarm en diervriendelijk vuurwerk. 
In Rummen neemt kermisdinsdag 28 augustus beertjes gooien de plaats in van het 
klassieke vuurwerk. 

in 2014 keurde de gemeenteraad een algemeen verbod op vuurwerk goed in de gemeente Geet-
bets, tenzij uitzonderlijke goedkeuring van het college. Vooral omwille van de veiligheid, geluids-
overlast en het welzijn van onze dieren werd het reglement eenparig goedgekeurd.Twee keer per 
jaar werd hier nog een uitzondering op gemaakt tijdens de kermissen in Geetbets en Rummen. 
Dit jaar werd gezocht naar alternatieven om als gemeentebestuur zelf het goede voorbeeld te 
geven en zo een totaalverbod op vuurwerk te kunnen realiseren. 

in Geetbets vindt kermiszaterdag 18 augustus een lasershow plaats, aangevuld met een ge-
luidsarm en diervriendelijk vuurwerk. Dit geluidsarm vuurwerk is even spectaculair als het klassie-
ke vuurwerk, maar zonder harde ontploffingen. in Rummen wordt tijdens de kermisweek op dins-
dag 28 augustus voor het eerst een nieuwe activiteit ingelast, het beertjes gooien in de plaats 
van het traditionele vuurwerk. Honderden beertjes worden uitgegooid op het kermisparcours, 
met daaraan tal van leuke prijzen verbonden. Alles blijft binnen het vooropgestelde budget.
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Jouw activiteit in de volgende G’zet? 
Geef je evenement in 4 september 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 activiteiten vind 
je op onze website.

sjachermarkt

T zo 02/09/18
H Monnikenhof van Vlierbeek
    Kasteellaan 5 - 3450 Geetbets
    d /
i info@hetmonnikenhofvanvlierbeek.be
     Monnikenhof

ZO 02/09/2018

eerste Hulp Cursus

T do 06/09/18 tot do 06/12
     telkens van 20u00 tot 22u00
H Bets Gym
    Glabbeekstraat 166 - 3450 Geetbets
    d /
i martijn.vandewijer@telenet.be
     Rode Kruis Zoutleeuw-Linter-Geetbets

DO 06/09/2018

Koeienwandeling

T zo 09/09/18 om 14u00
H vertrek Buurthuis Grazen
    Vijverstraat 39 - 3450 Geetbets
    d 5
i katrien.weckx@landelijkegilden.be
    Landelijke Gilde Geetbets

ZO 09/09/2018

wandelen

T di 11/09/18 om 13u00
H vertrek statieplein
    statieplein - 3450 Geetbets
    d /
i greetgemma@skynet.be
     Okra Geetbets

Di 11/09/2018

Fietsen 

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

Di 18/09/2018

Gezondheidswandeling

T di 31/07/18 om 19u30
H vertrek De Cinghel
    Dorpsstraat - 3450 Geetbets
    d /
i hl@geetbets.be
    sportdienst Geetbets

Di 31/07/2018

Begeleide wandeling Aronst Hoeck-Geetbets

T zo 05/08/18 en zo 02/09/18 
     telkens van 09u00 tot 11u30
H Brug over Melsterbeek 
     Kasteellaan - 3450 Geetbets
     d /
i miekelammens@festra.com
    natuurpunt Geetbets

ZO 05/08/2018

Kook-balsportkamp

T van ma 06/08/18 tot vrijdag 10/08/18
H sporthal 't Centrum
     Dorpsstraat 3 - 3450 Geetbets
    d 125
i filip.roosbeek@gmail.com
     Volleyclub BeVO GeeTBeTs

MA 06/08/2018

Gezondheidswandeling

T di 07/08/18 om 19u00
H vertrek sK Rummen
    Grote Baan - Rummen
    d /
i hl@geetbets.be
    sportdienst Geetbets

Di 07/08/2018

Gezondheidswandeling

T di 14/08/18 om 19u00
H vertrek De witte van Tilles
    steenstraat 7 - 3450 Geetbets
    d /
i hl@geetbets.be
    sportdienst Geetbets

Di 14/08/2018

Gezondheidswandeling

T di 21/08/18 om 19u00
H vertrek High Chaparal
    Glabbeekstraat 146 - 3450 Geetbets
    d /
i hl@geetbets.be
    sportdienst Geetbets

Di 21/08/2018

Gezondheidswandeling

T di 28/08/18 om 19u00
H vertrek café emma
    Dorpsstraat 3 - 3450 Geetbets
    d /
i hl@geetbets.be
    sportdienst Geetbets

Di 28/08/2018

Dansnamiddag senioren Geetbets

T wo 08/08/18 en wo 12/09/18
     telkens van 13u30 tot 18u00
H Pax
    Ketelstraat - Rummen
    d /
i as@geetbets.be
     OCMw Geetbets
    

wO 08/08/2018

wandelen 

T di 14/08/18 om 13u00
H vertrek statieplein 
    statieplein - 3450 Geetbets
    d /
i greetgemma@skynet.be
     Okra Geetbets

Di 14/08/2018
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Sociaal Huis wordt locatie voor kinderopvang

De OCMw-raad sloot een samenwerkingsovereenkomst af met Landelijke Kinderopvang LKO 
om het voormalig sociaal Huis te gebruiken voor bijkomende kinderopvang. Het OCMw stelt 
het leegstaand gebouw ter beschikking aan minstens twee samenwerkende onthaalouders, 
aangesloten bij LKO, met als doel het realiseren van kinderopvang en het creëren van bijko-
mende plaatsen kinderopvang in de gemeente Geetbets via groepsopvang.

Binnen deze kinderopvang wordt er extra aandacht geschonken aan toeleiding van maatschap-
pelijk kwetsbare gezinnen. Het OCMw treft intussen voorbereidingen om de noodzakelijke 
werken uit te voeren rond brand- en voedselveiligheid. na het beëindigen van de werken zal 
LKO bij de Vlaamse overheid (Zorginspectie) een infrastructuuraanvraag indienen. eens een 
vergunning is afgeleverd, zal het OCMw een individuele overeenkomst afsluiten met de ont-
haalouders.
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Speel ‘Digital Duel’ en test je digitale vaardigheden

Oplichters aan de Lijn? Zo kan je ze herkennen

Je kreeg een mooi aanbod per telefoon, maar je weet niet wie je belde of hoeveel het jou 
kost? Dan is de kans groot dat je werd opgebeld door een oplichter. De FOD Economie 
kreeg in 2017 meer dan 5.400 meldingen over misleidende telefoontjes. 

Vier tips om een oplichter aan de telefoon te ontmaskeren:

1. een televerkoper is verplicht zijn identiteit en de onderneming waarvoor hij belt, kenbaar 
te maken aan het begin van het gesprek. Hij moet ook duidelijk maken dat het telefoonge-
sprek bedoeld is om iets te verkopen. 
2. Misleidende telefoontjes gaan meestal over gratis aanbiedingen, kortingsbonnen of proef-
pakketjes om een product eerst uit te testen. 
3. Check of de naam van de onderneming die u opbelt op de lijst van ondernemingen staat 
waarover de FOD economie en het europees Centrum voor de Consument al meldingen 
ontvingen. staat de onderneming niet op de lijst, dan betekent dat niet noodzakelijk dat het 
aanbod veilig is, want telefonische oplichters wisselen vaak van naam. 
4. een televerkoper is verplicht om je een bevestiging te sturen, per e-mail of per post. Die 
bevestiging moet je alle informatie geven over het aanbod en over je recht om van de aan-
koop af te zien. stuur meteen een antwoord als je niet geïnteresseerd bent in het aanbod. 
Let op: de bevestigingsmail komt soms terecht in de map met ongewenste e-mails. Als je on-
langs een televerkoper aan de lijn had, kan je de e-mails in deze map best in het oog houden. 

Kreeg je een verdacht telefoontje? Meld het dan aan de FOD Economie via meldpunt.belgie.
be en bij het Europees Centrum voor de Consument wanneer het bedrijf dat jou belde zich 
in een ander europees land bevindt. 

         Meer informatie en tips op de website over ‘Oplichters aan de lijn’

Digitalisering is niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven, maar niet iedereen heeft dezelfde 
vaardigheden op dat vlak. en hoe zit het met jou? speel ‘Digital Duel’ - een interactieve en ludieke 
onlinetest - en ontdek het.

Digitale technologie is alomtegenwoordig. Kunnen omgaan met digitale tools is dan ook noodzake-
lijk om te communiceren met je naasten en professionele entourage, te surfen, reizen te organiseren, 
veilig opzoekingen te verrichten of online te shoppen, content te creëren en een echte professional 
op het web te worden.

Goede digitale vaardigheden zijn een troef op de arbeidsmarkt. Digitale beroepen ontwikkelen zich 
steeds meer, maar in België is er een tekort aan bekwame werknemers in het domein. De beheersing 
van digitale tools verhoogt dus je kansen op de arbeidsmarkt.

                  Om te achterhalen wat jouw niveau is doe je de test op www.digitalduel.be. 
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WOnen en Werken

Zwaartepunt riolerings- en wegenwerken terug in Geetbets

Zowat acht jaar na de start van de Aquafinwerken – het aanleggen van gescheiden riole-
ring en nieuw wegdek (al dan niet met fietspaden) – wordt het zwaartepunt van die werken 
opnieuw naar de deelgemeente Geetbets verlegd. in Rummen lopen de werken in de Per-
soonstraat (een infrax-project) naar hun einde, net als fase 1 van de Verbindingsriolering 
VBR Rummen, die de Leeuwbeekstraat en de Biesemstraat omvat en 28 november 2016 
opstartte. intussen is het gehucht Nieuwdorp al bijna een jaar in de greep van infraxwer-
ken en start begin 2019 de sanering Hulsbeek, die de Hulsbeekstraat en de Kwadestraat 
omvat.

De werken in de Rummense Persoonstraat worden afgerond. na onvoorziene problemen werd de 
toplaag asfalt nog voor het bouwverlof gelegd tijdens de eerste week van juli. Tussen de Persoon-
straat en de Kraaistraat werd intussen in een weiland een overstromingszone op de Asbeek gecre-
eerd, goed voor de buffering van 930 m³ water.

De Leeuwbeekstraat en het kruispunt Biesemstraat-Ketelstraat-Kasteellaan-warandeweg kregen 
hun toplaag asfalt, de Biesemstraat een betonnen wegdek en dito fietspaden. Ook nieuwe wegmar-
kering werd geplaatst. De ‘opkuis’ werd nog voor het bouwverlof gehouden. Vanaf begin augustus 
zullen alle resterende inritten aangewerkt worden of de bestaande situatie voor aanvang van de wer-
ken, hersteld. De werken in de Biesemstraat zijn eind augustus-begin september klaar. 

• Geetbets

Het gehucht nieuwdorp in Geetbets ondergaat ook al bijna een jaar een ware mutatie op riolerings- 
en wegenvlak, door de aanleg van gescheiden riolering en een nieuw wegdek, zonder fietspaden. 
De Heirbaan kreeg al een onderlaag asfalt, net als een gedeelte van de Nieuwdorpstraat, meer 
bepaald van huisnummer 81 tot aan het kruispunt met de Heirbaan. 

De aanleg van gescheiden riolering werd hervat (in het gedeelte van huisnummer 1 richting Boter-
weg) en als alles vlot blijft verlopen heeft heel de nieuwdorpstraat een onderlaag asfalt in de tweede 
helft van oktober. De Boterweg werd intussen opgebroken en ook voorzien van gescheiden riolering. 
een nieuwe betonweg wordt aangelegd na het bouwverlof.

• Sanering Hulsbeek

Begin 2019 start het nieuwe Aquafinproject dat de naam ‘sanering Hulsbeek’ meekreeg. De Huls-
beekstraat en de Kwadestraat krijgen gescheiden riolering en een nieuw wegdek (geen fietspaden). 
Volgens planning mogen de werken niet langer duren dan anderhalf jaar, wat in concreto betekent 
afgerond zijn medio 2020.
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WOnen en Werken

De resultaten van de huidige werken door het oog van de camera

De Boterweg De Nieuwdorpstraat

Heirbaan Nieuwdorp De Leeuwbeekstraat

De Biesemstraat Kruispunt Kasteellaan-warandeweg-
Ketelstraat-Biesemstraat

De Persoonstraat Overstromingszone op de Asbeek 
tussen Kraaistraat en Persoonstraat
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Gemeente werft gemeentearbeider en bibliotheekassistent aan

nieUWS

De gemeente Geetbets werft aan (m/v): 

1 ‘GEMEENTEARBEIDER – WEGENWERKEN 
voor een contract onbepaalde duur, voltijds 38/38ste op niveau D1-D3 met aanleg van een wervings-
reserve van 3 jaar 

• Taken: beschikken over de volgende vaardigheden: bestrating / wegenbouw (zelfstandig klinker-
werken, kasseiwerken, betonwerken), zelfstandig hoogtes kunnen uitzetten, vloeren, metsen, planle-
zen… en taken zelfstandig, verzorgd, efficiënt en correct kunnen afwerken. 

• Aanwervingsvoorwaarden: 

• Geen diplomavereisten, evenwel is ervaring een MUST. 
• In het bezit zijn van een rijbewijs B. Rijbewijs C of CE is een groot pluspunt. 
• Slagen in een aanwervingsexamen, hiertoe worden praktische proeven ingericht 
   om de technische kennis van de kandidaten grondig te testen. 

Uiterste sollicitatiedatum: 28 september 2018 

Meer info: www.geetbets.be  
Functie-inhoud: sophie.vancraywinkel@geetbets.be 011-58.65.60 
Verloop aanwervingsprocedure: tania.bonne@geetbets.be 011-58.65.22 

 

1 BIBLIOTHEEK ASSISTENT 
voor een contract van onbepaalde duur, halftijds 19/38ste op niveau C1-C3 met aanleg van een 
wervingsreserve van 3 jaar 

• Taken: Je verzorgt onder meer het baliewerk en de publieke dienstverlening waarbij je informatie 
en begeleiding biedt aan de gebruikers. Je staat in voor de collectieverzorging van de bibliotheek-
materialen waarbij je het uitleenmateriaal klaarmaakt voor uitlening. Je biedt tevens administratieve 
ondersteuning voor de bibliotheek. Je werkt onder leiding van de bibliothecaris. 

• Aanwervingsvoorwaarden:  

• Diplomavereisten: minimum secundair onderwijs 
   (diploma's en getuigschriften die toegang geven tot niveau C)
• In bezit van rijbewijs B 
• Slagen in een aanwervingsexamen 

Uiterste sollicitatiedatum: 11 september 2018

Meer info: www.geetbets.be 
Functie-inhoud: arlette.sannen@geetbets.be 011-58.65.52 

    Verloop aanwervingsprocedure: tania.bonne@geetbets.be 011-58.65.22 

i
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UITSLAG FOTOWEDSTRIJD
‘Terlenendreef aan de Verdaelstraat’ was het juiste antwoord van de jongste fotowedstrijd. 

Drie inwoners stuurden een antwoord binnen, één ervan was fout. Bij loting werd Annick Matterne 
voor de tweede keer op rij aangeduid als winnares van 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 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?




