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Historische gebouwen in de gemeente 

Heerlijckyt van Elsmeren
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De Neutrale Gepensioneerdenbond van Geetbets is al meer dan 30 jaar actief. Elke eerste 
woensdag van de maand wordt aan een zeventigtal senioren een lekkere maaltijd geser-
veerd, bereid door een team vrijwilligers. Voor dit 3-gangenmenu betaal je 10 euro. Het 
jaarlijks lidgeld bedraagt 5 euro.

iedere keer is het weer genieten van dit gezellig samenzijn. naast het etentje wordt er een kaartje ge-
legd, kienkaarten boven gehaald, herinneringen opgediept en een leuke babbel gedaan.

Bij Pasen, sinterklaas, Moederdag en Vaderdag worden er cadeautjes uitgedeeld.

Doel van dit initiatief is mensen, ongeacht de leeftijd, samenbrengen op een leuke en gezellige manier. 

Neutrale Gepensioneerdenbond Geetbets al meer dan 30 jaar actief 

in de kijker 

i Meer info: Simonne Vanderbruggen (011-58.77.25) of Gerda Smets (0485-97.51.40).
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TerUGBLik

Jaarlijkse Buitenspeeldag 

yy

De jaarlijkse Buitenspeeldag was ook dit keer 
een voltreffer in het domein Monnikenhof van 
Vlierbeek. 

De start van een nieuwe reeks Gezondheidswan-
delingen op 30 april lokte 151 wandelaars, een 
recordopkomst. De weken nadien groeide het 
aantal ingeschreven wandelaars nog gestaag. 

Gezondheidswandelingen

Voor de start van de Gezondheidswande-
lingen hernieuwde de gemeente Geetbets 
het charter ‘Gezonde Gemeente’, waarmee 
het gemeentebestuur belooft de inwoners 
gezond te laten leven in een gezonde om-
geving tijdens de nieuwe legislatuur 2019-
2024. 

Charter ‘Gezonde Gemeente’

Kijk! Ik Fiets!

in sporthal De warande leerden kinderen 
tot zeven jaar in een mum van tijd fietsen 
dankzij ‘Kijk! Ik Fiets!. 

w
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Vogelverschrikkerspaar Jef en Florentine 

TerUGBLik

Het vogelverschrikkerspaar Jef en Florentine van 
wijlen kunstenaar Gilbert strouven ontpopte zich tot 
stille ambassadeurs van het klimaat aan het toeris-
tisch fiets- en wandelpad De iJzerenweg. 

De leerlingen van het vierde leerjaar van de 
drie lokale basisscholen legden het Voetgan-
gersexamen van de Vlaamse Stichting Ver-
keer af. 

De cultuurraad trok naar Vroenhoven en eben-
emael om meer te vernemen over het Albertkanaal 
en het uitbreken van wO ii. 

Basisschool De Knipoog Rummen nam deel aan Opera-
tie Proper van Mooimakers en ecowerf en werd met 660 
euro beloond om mee te werken aan meer openbare 
netheid. 

De Academie Haspengouw Beeld en Podium hield haar 
jaarlijkse proclamatie, die erg gesmaakt werd.

Voetgangersexamen

Cultuurraad naar Vroenhoven

Proclamatie

Operatie Proper 
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• Samenwerking met Dierenasiel Sint-Truiden en retributie loslopende dieren
Daar dierenasiel De schakel Tielt-winge gesloten is, werkt de gemeente Geetbets voortaan samen 
met Dierenasiel Dierenvrienden sint-Truiden. De gemeenteraad zette het licht op groen voor een sa-
menwerkingsovereenkomst terzake. Voor een interventie op het grondgebied op vraag van politie of 
gemeentebestuur wordt 85 euro gevraagd voor loslopende dieren. Dat bedrag wordt verhaald op de 
eigenaar van het loslopende dier. Zo het gaat om grotere dieren als paarden, wordt het dierenopvang-
centrum van Heusden-Zolder ingeschakeld. in haar zwerfkattenbeleid blijft de gemeente vzw Poezen-
pootjes ondersteunen voor maximaal 2.500 euro per jaar. Daarnaast wordt 700 euro voorzien voor 
aankopen van klein materiaal en maximaal 300 euro als vrijwilligersvergoeding, de laatste jaren door 
de vzw gebruikt om extra sterilisaties te bekostigen.

• Onderhoudswerken gemeentewegen en verharding bruggen
De gemeente gaat de verhardingen op bruggen vernieuwen, daar op diverse locaties in de gemeente 
die brugverhardingen ernstige gebreken vertonen. Zo bevinden de drie bruggen in de Kasteellaan over 
de Gete, de Asbeek en de Melsterbeek zich al jaren in een memorabele, voertuigonvriendelijke toe-
stand. Ook heel wat wegen vragen om dringende lokale onderhoudswerken. De gemeenteraad keurde 
alvast de raming voor de onderhoudswerken goed. Die bedraagt 115.423 euro.

• Recht van opstal sportsite Ganzenweg
De gemeenteraad besloot recht van opstal te verlenen aan voetbalclub FC Geetbets en Ruiterijvereni-
ging sint-Pauls Geetbets om de bestaande gebouwen van beide sportverenigingen te regulariseren. 
De sportsite aan de Ganzenweg, waarop de gebouwen zich bevinden, is eigendom van de gemeente 
Geetbets. De kosten van de landmeter en het verlijden van de akte door notaris Tallon worden samen 
geraamd op 3.000 euro. De gemeente neemt die kosten voor haar rekening.

• Vaststellen bedrag werkgever voor maaltijdcheques
De maaltijdcheques voor het gemeentepersoneel verhogen van 6 naar 7 euro vanaf 1 mei 2019. Die 
verhoging komt er doordat de werkgeversbijdrage aangepast werd van 4,91 euro naar 5,91 euro. Het 
syndicaal comité gaf eerder zijn fiat.

  Nieuws uit de gemeenteraad van maandag 27 mei 2019

• Kennisname gunningsbeslissing van deputatie Vlaams-Brabant onderzoeksproject ‘Leefbare dor-
pen Getestreek’ – toevoeging kern Rummen
De deputatie van de provincie Vlaams-Brabant nam een gunningsbeslissing voor het sP Getestreek 
onderzoeksproject ‘Leefbare dorpen Getestreek’. De firma Proflow zal de klus klaren voor 119.874,70 
euro. er zal bijkomend onderzoek plaatsvinden voor de kern Rummen. Daarvoor wordt een samenwer-
kingsovereenkomst ondertekend tussen gemeente en provincie. Het bijkomend onderzoek wordt door 
de gemeente gefinancierd en bedraagt bij raming 5.130,40 euro, btw inclusief.

Aanpassing politiereglement huishoudelijke en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen
ecowerf zal tijdens de warme zomermaanden om 6 uur starten met de ophaling van huisvuil in plaats 
van om 7 uur. Het niet aanbieden van huisvuil, ontwijkgedrag, genoemd, zal voortaan bestraft worden 
met een GAs-boete van 350 euro.

Dubbele brandweerbijdrage 2015 – vordering via procedure – advies afrekening gouverneur
De gemeente Geetbets sluit aan bij de door Holsbeek en andere gemeenten gevoerde procedure. De 
door de gouverneur voorgelegde afrekening van de brandweerbijdrage 2015 wordt ongunstig geadvi-
seerd.

nieUWS

Nieuws uit de gemeenteraad van maandag 29 april 2019
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Minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans verleende op vraag van de gemeenteraad de ti-
tel van ereburgemeester aan Benny Munten. Dat werd bekendgemaakt aan het slot van de gemeen-
teraadszitting van 29 april. Muntens dankwoord en terugblik op zijn politieke loopbaan klonken erg 
geëmotioneerd.

Benny Munten stapte eind vorig jaar uit de actieve politiek, na een ononderbroken carrière van 30 jaar 
in de gemeenteraad. De leraar klassieke talen en geschiedenis was 12 jaar burgemeester, 8 jaar eerste 
schepen en 10 jaar gemeenteraadslid. 

Huidig burgemeester Jo Roggen bewierookte zijn voorganger Benny Munten aan het slot van de raads-
zitting: "ik heb steeds een goede samenwerking met Benny gehad. Hij is een zeer correct en integer 
persoon, met een enorm geheugen, sterk financieel inzicht en de nodige humor. De eretitel komt je 
zeker toe Benny."

ereburgemeester Munten reageerde erg emotioneel: "ik dank mijn ouders, van wie ik de mense-
lijke waarden meekreeg, belangrijk in de moeilijke wereld van de politiek. ik dank mijn gezin, in 
eerste plaats mijn echtgenote die er vaak alleen voor stond. Mijn kinderen, die mij deden besef-
fen dat er leven is buiten de politiek. ik stapte in de politiek om de mensen te helpen en voor het 
gemeenschapsleven. Geetbets holde in het Hageland achterop en dreigde het Bokrijk van het 
Hageland te worden. Daartegen heb ik jarenlang gevochten. Vaak stuurde de hogere overheid 
ons met een kluitje in het riet."

Munten blikte niet alleen terug op de vele, moeilijke nachtelijke vergaderingen, maar ook op mooie 
momenten als de opening van nieuwe gebouwen en de vieringen van jubilarissen. "Van mijn voorgan-
ger, wijlen Julien Thijs, heb ik veel geleerd", besloot Benny Munten.
 

BeSTUUr

Benny Munten officieel ereburgemeester van Geetbets
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Meer wildspiegels na herhaaldelijk aanrijden van reeën

einde mei werden drie reeën aangereden in de gemeente, meer bepaald in de spoorwegstraat, de 
Overbeekstraat en de Heirbaan. Als gevolg daarvan gaat de gemeente op enkele plaatsen extra wild-
spiegels plaatsen. 
In mei en juni werden de meeste reekalfjes geboren. Aan wandelaars die onderweg toevallig een 
reekalfje ontdekken, wordt gevraagd de dieren niet aan te raken of mee te nemen. Reekalfjes aanra-
ken brengt met zich mee dat de reegeiten hun telg verstoten, met alle gevolgen van dien.
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Intergemeentelijke Gecoro in de maak

Zoutleeuw, Geetbets en Linter willen de handen in elkaar slaan op het vlak van Ruimtelijke Ordening. 
De drie Hagelandse gemeenten beogen een zogenaamde intergemeentelijke Gecoro (intergemeen-
telijke Commissie Ruimtelijke Ordening). Die zal advies geven over het ruimtelijk beleid en concrete 
projecten in de drie Gete-gemeenten. De samenwerking tussen Zoutleeuw, Geetbets en Linter loopt al 
een tijdje op meerdere andere vlakken.

Vlaams minister van Omgeving, natuur en Landbouw, Koen Van den Heuvel, steunt het initiatief. 
“wie veel tijd in de natuur doorbrengt, heeft doorgaans minder stress”, zegt minister Koen Van den 
Heuvel. “Het is dan ook zaak om de openbare ruimte te vrijwaren. Ondanks de betonstop zal er nog 
wel gebouwd worden, maar dat moet op de juiste manier, bijvoorbeeld meer in de kernen. we voelen 
ook dat er een mentaliteitswijziging is ingezet om de openbare ruimte te vrijwaren. ik vind het dan ook 
erg belangrijk dat zo'n intergemeentelijke samenwerking op poten wordt gezet. we willen het vanuit de 
Vlaamse overheid graag aanmoedigen met een financieel duwtje in de rug van 25.000 euro. wie weet 
is dit het prille begin van iets moois.”

HERINNERING - G’Bets 2.0 – Heb jij de enquête al ingevuld?

Eind januari 2019 lanceerden de provincie Vlaams-Brabant en de gemeente Geetbets de in-
spraakcampagne ‘G’bets 2.0 – Hoe ziet ons dorp er in de toekomst uit?’. Tijdens druk bijge-
woonde inspraakmomenten konden inwoners en organisaties zelf eerste ideeën aanreiken. Het 
studiebureau bundelde alle informatie en werkte eerste concepten uit. Nu schakelen de provincie 
en de gemeente een versnelling hoger. 

Voor het gemeentebestuur zelf keuzes maakt, wil het deze concepten en denkpistes eerst aftoetsen 
bij de ruime bevolking. nog tot 15 juli kunnen alle inwoners van de gemeente Geetbets hun me-
ning kwijt in een ruime bevraging. wie deelneemt, maakt kans op een prijs. 

Heb jij de enquête nog niet ingevuld, neem dan zeker nog deel voor 15 juli. 

Op de projectwebsite www.gbets2punt0.be kunnen alle inwoners van Geetbets van 15 juni tot 15 
juli hun voorkeuren en prioriteiten aanduiden in een digitale enquête. wie geen toegang heeft tot 
het internet, kan een papieren versie ophalen in het gemeentehuis, 
de bibliotheek, BKO of sporthal warande Rummen.

Deelnemers die de enquête volledig invullen, maken kans op een 
prijs. De provincie en de gemeente bieden samen een 20-tal ca-
deaucheques aan met een waarde van 10 tot 60 euro.

Op basis van de inspraakreacties kiest de gemeente een voorkeurs-
concept per kern. in het najaar krijgen de inwoners dan opnieuw 
de kans om deze concepten samen met het studiebureau verder 
uit te werken in een beeldend Masterplan.

Het eindresultaat wordt een werkinstrument voor het bestuur. Maar 
de aanpak zelf kan ook andere gemeenten inspireren.

We kijken alvast uit naar jouw deelname.

nieUWS

Samenwerking Zoutleeuw, Geetbets en Linter voor Ruimtelijke Ordening 
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Iedereen kan zaterdag 31 augustus de viering van het 30-jarig bestaan van vzw Storzo mee bele-
ven met de voorstelling van alle Storzo-activiteiten en kinderanimatie in het Storzo-complex aan de 
Tiensestraat 39 in Zoutleeuw. 

VZw storzo heeft de voorbije jaren een aantal dienstverleningen voor gezinnen uitgebouwd. De dienst-
verleningen worden aangeboden vanuit het Kinderdagverblijf De Kaboutertjes, een Dienstenche-
quesonderneming en het Huis van het Kind. 

sTORZO (scholing, Tewerkstelling, Ondersteuning Regio Zoutleeuw en Omstreken) is actief in het 
samenwerkingsgebied Zoutleeuw, Kortenaken, Linter en Geetbets. De vzw stelt een 100-tal mensen 
te werk en kan hiermee op de ene of andere manier diensten verlenen aan ongeveer 1.000 gezinnen. 

Het kinderdagverblijf biedt dagelijks opvang aan 48  
kinderen van 0 jaar tot 2,5 jaar en dit alle werkdagen 
van 6.30 u. tot 18.30 u. in deze groepsopvang staat 
de belevingswereld van het kind heel centraal. 

 Contact kinderdagverblijf: 011-78.29.68.

Kijk je uit naar een huishoudhulp, een strijkpunt of een nieuwe 
job, dan kan je terecht bij de dienstenchequesonderneming. 
er staat een team klaar om op zoek te gaan naar de juiste 
matching tussen huishoudhulp en klant. Ze ondersteunen 
hun medewerkers via coaching en interne opleiding. 

 Contact Dienstenchequesonderneming: 011-78.90.45. 

Met het Huis van het Kind wil storzo iedereen wegwijs maken in het diverse aanbod van kin-
deropvang en opvoedingsondersteuning. Bij het Huis van het Kind vind je onder meer een 
lokaal loket kinderopvang, een consultatiebureau van Kind en Gezin, een kinderkledingbank, 
opvoedings- en gezinsondersteuning, huiswerkbegeleiding en een vrijwilligerswerking. 

Voor vragen rond kinderopvang, opvoedingsondersteu-
ning en ondersteuning kan je contact opnemen via 

 0472-78.62.65 of 0470-79.23.66. 

nieUWS

VZw Storzo viert haar 30-jarig bestaan 

Kijk je uit naar een huishoudhulp, een strijkpunt of een nieuwe 
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VZw Storzo wordt geleid door directeur Martine Vandervelpen, 

bijgestaan door het Dagelijks Bestuur. 

Van rechts naar links: voorzitter Roger Mertens, onder-
voorzitter Andy Vandevelde, directeur Martine Vand-
ervelpen, secretaris Leen Arnauts, onafhankelijke Tony 
Crabbé- onderaan: ondervoorzitter Kathy Stalpaert en 
penningmeester Stefaan Devos. 

nieUWS

VZw Storzo viert haar 30-jarig bestaan 

Statie Kermis
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         Sluitingsdagen juli – augustus gemeentelijke diensten

Alle gemeentelijke diensten zijn donderdag 11 juli gesloten naar aanleiding van de Vlaamse 
Feestdag. Vrijdag 12 juli is alleen sporthal De warande ’s avonds open, ’s anderendaags ook 
overdag. Op de nationale Feestdag, zondag 21 juli, zijn alle diensten gesloten. Donderdag 15 
augustus, OLV-Hemelvaart, sluiten alle diensten. Vrijdag 16 en zaterdag 17 augustus even-
eens, met uitzondering van sporthal De warande, die vrijdag ’s avonds open is en zaterdag 
ook overdag. Maandag 19 augustus, Geetbets kermis, is alleen sporthal De warande open. 
Kermismaandag Rummen, 26 augustus, zijn alle gemeentediensten dicht, ook de sporthal.

Jouw activiteit in de volgende G’zet? 
Geef je evenement in vóór 3 augustus 2019 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 acti-
viteiten vind je op onze website.

Benefietweekend Annick for Kenya

T vr 05/07/19, za 06/07/19, zo 07/07/19
H Palace stationsplein
    steenstraat  - 3450 Geetbets
    d /
i info@oldandwice.be
     
      

VR 05/07/2019

wandelen met Okra Geetbets 

T di 09/07/19
H Vertrek 13u30 Olmenhof 
     Pikkeleerstraat 16 - 3540 Herk-de-stad
    d /
i gemma.okrageetbets@gmail.com 
     Okra Geetbets
     
      

DI 09/07/2019

BetsBounce - kinderfestival  

T di 09/07/19 tem do 11/07/19
H Monnikenhof van Vlierbeek
    Kasteellaan - 3450 Geetbets
    d /
i iv@geetbets.be
    Dienst Vrije Tijd Geetbets
    
     
      

DI 09/07/2019

Fietsen met Okra Geetbets

T di 16/07/19, di 20/08/19 
H Vertrek 14 uur stationsplein
    steenstraat - 3450 Geetbets
    d /
i gemma.okrageetbets@gmail.com
    Okra Geetbets
    
     
      

DI 16/07/2019

wandelen met Okra Geetbets

T di 13/08/19
H Vertrek 13u30 Ossenwegkapel
    Ossenwegstraat - 3440 Zoutleeuw
    d /
i gemma.okrageetbets@gmail.com
    Okra Geetbets
     
      

DI 13/08/2019

Bokes in de wei

T za17/08/19
H een wei in Geetbets
    Dorpsstraat- 3450 Geetbets
     d /
i katrien.weckx@landelijkegilden.be
     Landelijke Gilde Geetbets - Rummen

DI 17/08/2019

Sterrenparade Rummen

T za 31/08/19
H sporthal De warande
     Ketelstraat - 3454 Rummen (Geetbets)
    d /

ZA 31/08/2019

U
IT

 I
N

 G
E

E
T

B
E

T
S









14      ❘      nieuws     ❘     (BE)LEVEN     ❘     uiT in GeeTBeTs     ❘     weLZiJn     ❘     wOnen en weRKen

(B
E

)L
E

V
E

N

 CULTUUr

Intergemeentelijke cultuurcheque blijft in GC De Markthallen Herk-de-Stad

Bruisend jaarprogramma met veel muziek, comedy en theater 

Gemeenschapscentrum De Markthallen Herk-de-Stad blijft een zegen voor de inwoners van de ge-
meente Geetbets. Een comfortabele concert- en theaterzaal, kortbij in de buurt gelegen, waar gere-
geld boeiende muziekvoorstellingen en theaterproducties aangeboden worden aan een betaalbare 
prijs. Dankzij de intergemeentelijke cultuurcheque kunnen de inwoners van Geetbets per seizoen 
genieten van twee intergemeentelijke cultuurcheques, elk ter waarde van 5 euro. Graag stellen we 
het veelbelovend jaarprogramma van De Markthallen voor.

Magnapop uit de Vs is de eerste grote naam die aantreedt tijdens het nieuwe seizoen van De Markthal-
len op donderdag 12 september. Muziek van The Doors kan je genieten op zaterdag 28 september. 
Buurman komt solo langs op zaterdag 19 oktober, terwijl een verrassingsconcert donderdag 7 novem-
ber en The simon & Garfunkel story donderdag 5 december niets aan de verbeelding overlaten. 

winterland '76 brengt vrijdag 13 maart The Beatles...na The Beatles, terwijl Ray-
mond van het Groenewoud afspreekt op donderdag 30 april, willy sommers don-
derdag 14 mei.

Tussendoor noteren we zes edities van ‘Op de koffie met Danny Fabry (4 oktober, 15 november, 13 
december, 24 januari, 21 februari en 20 maart), naast optredens van Jens Dendoncker (5 oktober), 
Kapitein winokio (2 november), Comedy Cafétour (30 november), Lucien Van impe en Freddy Mae-
rtens (14 december), Murderballads extented (10 januari), Baerts & Van Hoecke (9 februari), Circus 
Ronaldo (29 februari) en Tiny Legs Tim (2 april).

Zondag 8 maart kan heel de familie genieten van de voorstelling ‘De kleine vuurtorenwachter’.

           Tickets via www.demarkthallen.bei
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Academie Haspengouw Podium filiaal Geetbets

‘BAK’, Dorpsstraat 7a, 3450 Geetbets

Muziekles: voor elk wat wils, dicht bij huis!

• Ons aanbod?  

• Kids Muziek vanaf 6 jaar

• Muziekatelier vanaf 8 jaar

• instrumentles vanaf 8 jaar

• Kids Muziek 
Vanaf 6 jaar (1ste leerjaar) kan je bij juf Lut terecht. in een uurtje per 
week leer je wat ritme is, je leert over luid en stil, over snel en traag. Je zingt uit volle borst mee met 
heel eenvoudige instrumenten. Hier ontdek je ook wat podiumkriebels zijn, elke woensdag van 15 tot 
16 uur.

• Muziekatelier 
in het Muziekatelier leer je vanaf 8 jaar samen met andere kinderen muziek maken. en natuurlijk leer 
je ook de muziektaal kennen. Je leert noten lezen, ritmes klappen, muziek schrijven …  Je zal ook al 
op het podium staan! 

De lessen van het eerste jaar worden ook door juf Lut gegeven. Je krijgt 2 uur per week les in 1 lesmo-
ment. Dit maandag van 16 tot 18 uur.

Ook volwassenen kunnen starten met muziekatelier in HALEN op donderdag van 19 tot 21 uur. 

• Instrumentles 
wist je dat je vanaf dit jaar al vanaf 8 jaar een instrument kan leren bespelen? Vroeger moest je eerst 
een jaar muziekatelier (notenleer) volgen. nu niet meer. in Geetbets kan je dwarsfluit (ma), piano (ma 
of woe) en gitaar (woe of do) leren spelen. Je volgt een uurtje per week les, samen met 3 of 4 medel-
eerlingen. 

      Meer weten? 

wil je meer weten over de mogelijkheden in de Academie Haspengouw Podium?          
Op de website www.ahpodium.be vind je alles. Met vragen kan je terecht via info@ahpodium.be 
of 011-70.16.50. Je kan ook online inschrijven via mijnacademie.be/ahpodium.

Inschrijven in Academie Haspengouw Beeld schooljaar 2019-2020

Ben jij klaar voor een schooljaar vol kunst en creativiteit? Bij Academie Haspengouw Beeld kan je je 
wekelijks artistiek uitleven met leeftijdsgenoten. Leerlingen van 6 tot 12 jaar volgen 1x/week (2 lesu-
ren) les. weet je nog niet zeker of het iets voor jou is? In de maand september kan je één les gratis 
proberen.

inschrijven voor een volledig schooljaar kost 67 (43) euro. Je kan tot 30 september online inschrijven 
via www.mijnacademie.be/ahbeeld. Tussen 2 en 30 september kan je ook op het secretariaat van de 
hoofdvestiging (Gorsemweg 55-57, 3800 sint-Truiden) inschrijven. Vergeet niet: volzet is volzet!

Lesuren, vestigingen en nog veel meer info vind je op www.ahbeeld.be
Volg zeker onze facebookpagina om op de hoogte te blijven van de laatste nieuwtjes. 
www.facebook.com/ahbeeld

i
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Het OCMW reikt altijd een helpende hand

Begeleiderspas: neem je begeleider gratis mee

Heb je een handicap? Dan kan je een begeleiderspas aanvragen bij de Provincie 
Vlaams-Brabant. 
Met deze pas mag jouw begeleider gratis mee naar evenementen georganiseerd 
door aangesloten organisaties. De begeleiderspas is gratis.

Je dient wel aan onderstaande voorwaarden te voldoen :

• je bent verminderd zelfredzaam (ten minste 9 punten of 66 %);
• je verdienvermogen is verminderd tot 1/3 of minder;
• je hebt recht op verhoogde kinderbijslag.

Meer info en aanvragen bij Katelijne De Vos, tel.: 016-26.76.56 of mail naar begeleiders-
pas@vlaamsbrabant.be. Je kan de folder met het aanvraagformulier op www.vlaamsbra-
bant/begeleiderspas downloaden. Voeg de nodige attesten toe, samen met een recente 
foto en een kopie van de identiteitskaart van de persoon met een handicap.

Infolijn Landelijke Kinderzorg

✓ Ben je op zoek naar kinderopvang in je regio? 
✓ Of ben je geprikkeld om zelf onthaalmoeder te worden?

Bel dan naar de Infolijn van Landelijke Kinderopvang! Op het nummer 070-24.60.41 
kan je elke werkdag van 9 tot 14 uur terecht met al je vragen.

Via deze infolijn kan je je ook inschrijven voor een infosessie om zelf onthaalouder te wor-
den. 

Als onthaalouder vang je kinderen op in je eigen woning, in combinatie met je gezin. wil 
je liever samenwerken met een tweede onthaalouder, dan kan dit bij jou thuis of in een 
ander pand. Je hebt een warm hart voor kinderen en spelend opvoeden is je ding. Je kan 
goed organiseren en je staat open voor overleg en samenwerking met ouders en met 
Landelijke Kinderopvang.

        Meer info op: www.landelijkekinderopvang.be
Je kan ook contact opnemen met het regiokantoor in Tienen, OLV-Broederstraat 6 bus 
2, 3300 Tienen of hageland@landelijkekinderopvang.be. De verantwoordelijken van de 
Infolijn, Sylvia Rombaut en Natasja Verheyden, helpen je graag verder.

i
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Met deze pas mag jouw begeleider gratis mee naar evenementen georganiseerd 
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MAV beantwoordt al je vragen over mobiliteit

Een vraag rond (aangepast) vervoer? Bel de Mobiliteitscentrale in Vlaams- Brabant op het gratis 
nummer 0800-26.990 

Heb je een mobiliteitsbeperking? Zit je in een rolstoel, ben je niet goed te been, of ben je slecht-
ziend… en heb je vervoer nodig om naar het werk, naar de dokter te gaan of om iets leuks te gaan 
doen?
Dan is de Mobiliteitscentrale het ideale startpunt voor je zoektocht naar vervoer.
Bel naar het gratis nummer 0800-26.990, elke werkdag tijdens de kantooruren. 
Of mail naar mailmobiliteitscentrale@vlaamsbrabant.be.

➠ wie kan terecht bij de Mobiliteitscentrale?

iedere inwoner met een mobiliteitsbeperking, instelling, organisatie, zorgverlener, 
gemeentelijke dienst, …  van Vlaams-Brabant kan terecht bij de Mobiliteitscentrale Vlaams-Brabant. 
De reden van de vervoersproblemen wordt ruim bekeken: een motorische beperking, al dan niet 
tijdelijk, hoge leeftijd, een visuele handicap enz…

➠ wat kan de Mobiliteitscentrale voor jou doen?

De Mobiliteitscentrale geeft je informatie over aangepast vervoer. Zo krijg je een duidelijk overzicht 
van de mogelijkheden, de verschillende aanbieders en de verschillende voorwaarden en tarieven.
Ben je niet-rolstoelgebonden, dan luistert en bekijkt Mobiliteitscentrale wat jouw concrete vervoers-
vraag is. De medewerkers verwijzen je dan verder naar een geschikte vervoersoptie en geven je alle 
informatie zodat je snel en makkelijk je vervoer zelf kan regelen.

Ben je rolstoelgebonden, dan regelt de Mobiliteitscentrale je volledige rit. Ook je 
familie of zorgverlener kan voor jou de rit aanvragen bij de centrale. Vraag wel 
jouw rit ten laatste 2 werkdagen op voorhand aan!

➠ Hoeveel bedraagt de prijs voor rolstoelgebonden vervoer?

Vanaf 1 februari 2019 betaal je als rolstoelgebruiker een instapkost van 2 euro per rit en 50 eurocent 
per beladen kilometer voor ritten onder de 50 km. Voor ritten boven de 50 km past de vervoerder zijn 
eigen tarieven toe op de kilometers boven de 50 km. er mag steeds 1 begeleider gratis meerijden 
met de rolstoelgebruiker.
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Hulplijn ‘Handicap en Informatie’ van de provincie Vlaams-Brabant

Heb je een handicap en zit je met vragen? Bel gratis naar de telefonische informatie- en 
verwijzingsdienst Puzzel. Deze dienst maakt je wegwijs in je zoektocht naar mogelijkheden en 
voorzieningen voor mensen met een beperking. Je kan er terecht met al je vragen rond wonen, 
werken, vrije tijd, begeleiding, administratieve en sociale voorzieningen …  

Bereikbaar van 9 tot 12.30 uur op maandag, dinsdag, woensdag én vrijdag en van 14 tot 
17 uur op donderdag. Of stel je vraag via email: puzzel@handicap-ambulant.be
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Geef elkaar een schouderklopje en bescherm elkaars huid

Volgens het laatste onderzoek van Stichting tegen Kanker beschermen wij Belgen ons duidelijk 
beter tegen de zon op vakantie in het buitenland, maar vergeten we ons te beschermen zodra we 
weer thuis zijn. 

Resultaat: vanaf de eerste zonnestraal, verbrand je ongetwijfeld. en een schouderklopje krijgen als je 
verbrand bent? Dat doet pijn. Geef mekaar er dus eentje vóór het te laat is, als herinnering aan de 3 
maatregelen voor een goede zonbescherming! 

           Lees meer tips op: www.kanker.be/schouderklopje 



Ontdek de nieuwe website van EcoWerf

De Ecowerf-website dateert van 2006 en bleef al die tijd ongewijzigd. Hoog tijd dus voor een 
grondige facelift.  ecowerf maakte haar nieuwe website gebruiksvriendelijker en geschikt voor 
de smartphone. De nieuwe website is ook uitgebreid met een handige sorteerwijzer. Zo vind je 
nu gemakkelijk alle informatie over de ophaling aan huis en inzameling op het recyclagepark. 
Via de uitgebreide sorteerwijzer kan je gericht op zoek naar de sorteerregels van een bepaald 
product. 

Vragen, suggesties en opmerkingen kan je nog steeds via het contactformulier doorge-
ven. surf naar www.ecowerf.be en beleef vandaag nog de nieuwe ecowerf-website.

Infovergadering geplande openbare werken op 9 en 24 september 

Maandag 9 september worden de inwoners van de Glabbeekstraat en de Glabbeekse wey-
destraat om 19.30 uur in de raadszaal van AC Den Molencouter verwacht voor een infover-
gadering over de werken ‘Collector Oude spoorweg Glabbeekstraat deel 2’.  Dinsdag 24 
september om 19.30 uur is het de beurt aan de bewoners van de Biesemstraat (deel vanaf 
kruising met Leeuwbeekstraat tot aan de grens met Herk-de-stad), Diepenpoelstraat, Brui-
nenveldweg en Titerveldweg om in GOC Pax (Ketelstraat) deel te nemen aan een infoverga-
dering over de geplande werken in hun straat.
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Nieuw: provinciaal ondernemersloket Zuid-Oost Hageland

De provincie Vlaams-Brabant heeft in het kader van de ondersteuning van de Zuid-Oost Hage-
landse gemeenten een begeleidingsloket opgericht. Op die manier wil de provincie helpen om be-
drijven in onze regio aan te trekken en te ondersteunen. Het begeleidingsloket brengt alle actoren 
voor economische ontwikkeling bij elkaar: provincie, gemeenten, Interleuven, Voka, unizo, POM, 
Vlaio, VDAB, … Het ondernemingsloket wordt dus het eerste aanspreekpunt voor al je vragen in 
verband met ondernemen.

wat kan het loket voor je doen?

 beantwoorden vestigingsaanvragen van bedrijven
 hulp bij aanvragen bedrijfsvergunningen 
 advies met betrekking tot hulp bij begeleiding businessplannen
 advies bij het aanvragen van subsidies bij de verschillende overheden
 ontwikkeling en ondersteuning van bedrijvenzones in samenwerking met POM en interleuven
 contacten tussen bedrijven en gemeente, interleuven, Voka, unizo, POM, Vlaio,….
 analyse van de ruimtelijk economische situatie
 vestigingsvoorwaarden en flankerend beleid
 actieve promotie van economische belangen voor ZO Hageland
 netwerkmomenten en belangenverenigingen 
 capteren van mobiliteitsnoden in functie van een goede ontsluiting van bedrijvenzones 
     en dorpskernen

Maikel van de winckel van provincie Vlaams-Brabant helpt je graag verder met al je vragen. 
Met uitzondering van de maand september kan je maandelijks op volgende woensdagen bij hem 
terecht: 

• 26 juni 2019
• 24 juli 2019
• 28 augustus 2019
• 30 oktober 2019
• 27 november 2019
• 11 december 2019

Telkens van 9 tot 12 uur en van 14 tot 16 uur in AC Den Molencouter.
Ook buiten deze zitdagen mag je steeds met hem contact opnemen via het nummer  016-26.74.21 
of GSM 0473-83.87.04.

Meer informatie op 
www.vlaamsbrabant.be
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BUrGerZAkenBUrGerZAken

Mijn dossier geeft online toegang tot je dossier in het Rijksregisterwat als je je identiteitskaart verliest of ze gestolen wordt?

wanneer je je identiteitskaart verliest of wanneer ze gestolen wordt, moet je zo snel mogelijk 
aangifte doen van dit verlies of deze diefstal. In het geval van verlies kan je terecht bij de dienst 
Burgerzaken waar je een ‘Attest Verlies’ ontvangt om je te kunnen identificeren (enkel geldig in 
België). Bij diefstal moet je zo snel mogelijk aangifte doen bij de politie.

Kan je niet onmiddellijk terecht bij deze instanties, bel dan DOC sTOP op het gratis nummer 00800 
2123 2123. Zo voorkom je dat er iemand misbruik kan maken van jouw identiteitskaart door bij-
voorbeeld aankopen te doen op internet, een auto te huren op jouw naam…. Je moet er steeds voor 
zorgen dat je identiteitskaart zo snel mogelijk geblokkeerd wordt. Heb je DOC sTOP gecontacteerd, 
dan moet je achteraf nog steeds aangifte doen bij het gemeentebestuur of de politie.

Door deze melding te doen wordt je identiteitskaart echter ongeldig en moet je 
ten alle tijden een nieuwe kaart aanvragen zelfs al vind je je identiteitskaart hierna 
terug. Met een ongeldige identiteitskaart kan je immers grote problemen ondervinden 
bij controles (bv. op reis). Je kaart staat dan immers geseind.

Bij verdere vragen kan je steeds contact opnemen met de dienst Burgerzaken op 
de nummers: 011-58.65.34, 011-58.65.35, 011-58.65.36 of 011-58.65.37.

Vzw Awel zoekt vrijwilligers

Wie heeft een luisterend oor en raadgevende woorden 
voor kinderen en jongeren?

Awel, de Nederlandstalige hulplijn voor kinderen en jongeren in België, zoekt 180 nieuwe 
vrijwilligers-beantwoorders van oproepen. Rekening houdend met het feit dat veel mensen 
afhaken, wil Awel de interesse van maar liefst 700 mensen wekken.

“soms zijn het lange wachttijden maar jullie zijn er altijd!” – meisje, 18 jaar
 
“Ze luisteren en ze vinden zeker goede oplossingen maar als je wilt chatten raad ik Awel niet 
aan, want het is meestal volzet.”  – meisje, 15 jaar
 
Jongeren contacteren massaal Awel, de nederlandstalige hulplijn voor kinderen en jongeren. 
Vaak staan ze echter erg lang in de wacht. Zonde, want bijna allemaal voelen ze zich stukken 
beter na een gesprek.
 
       Meer info vind je op www.awel.be
 
Awel vzw
Henegouwenkaai 29 bus 10 - 1080 Brussel
02-534.37.43
www.awel.be

wil jij Awel financieel steunen? Dat kan via https://www.awel.be/steun-awel!

W
O

N
E

N
 E

N
 W

E
R

K
E

N


W

O
N

E
N

 E
N

 W
E

R
K

E
N



22    ❘      nieuws     ❘     (Be)LeVen     ❘     uiT in GeeTBeTs     ❘     weLZiJn     ❘     wONEN EN wERKEN

i

i



T
O

T
 S

LO
T

nieuws     ❘     (Be)LeVen     ❘     uiT in GeeTBeTs     ❘    weLZiJn     ❘      wOnen en weRKen      ❘      23

‘Voorlezen’ en ‘Samen lezen’ ook in de vakantie

BiBLiOTheek GeeTBeTS

            Ook in de zomervakantie, de eerste woensdag van de maand:

• VOORLEEESKWARTIERTJE voor peuters en kleuters  van 15 tot 15.15 uur

• SAMEN LEZEN JONGEREN  voor jongeren (9 tot en met 12 jaar) van 15 tot 16 uur

• SAMEN LEZEN VOLWASSENEN, ongestoord lezen van 19 tot 20 uur
       
nog heel wat afgeschreven cd’s zijn te koop tijdens de openingsuren van de bib aan 0.50 €/ stuk.

 

Zomertijd, vakantietijd…. vergeet niet je reisgids, je ontspan-
nende lectuur, je dwarsligger, je E-book …
Allemaal te ontlenen in onze bib, gelegen achter het gemeen-
tehuis (AC Den Molencouter), Dorpsstraat 5, Geetbets.
 

  




