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Historische gebouwen in de gemeente 

Kasteel van Hoen
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Wijkagent Rudi Aron (58) nam 31 juli afscheid van de bevolking van 
Geetbets en ging met verdiend pensioen. De steeds vriendelijke Rudi 
blikt terug op zijn uiteenlopende carrière. Hij wil niet bestempeld wor-
den als ‘de goede’ wijkagent, wel als ‘de correcte’. Bij zijn afscheid 
ontving Rudi voor zijn carrière de Gouden Medaille Eerste Klasse in de 
Kroonorde uit handen van burgemeester Jo Roggen.

eerste inspecteur bij de Politiezone Hageland en wijkagent Rudi Aron ging in 
1979 aan de slag bij de rijkswacht in Brussel, om nadien van 1984 tot 1987 
actief te zijn op de nationale luchthaven van Zaventem. in 1987 verhuisde hij 
naar de rijkswachtkazerne in Rummen, twee jaar later naar de nieuwe rijkswachtkazerne in Geetbets. 
sinds de eenmaking van de politie in 2001 maakte Rudi deel uit van de manschappen van de Politiezo-
ne Hageland. De laatste zes jaren verrichtte hij schitterend werk als wijkagent in de gemeente Geetbets, 
na 34 jaar interventiedienst verzorgd te hebben, als rijkswachter en politie-inspecteur samen. 

"Als rijkswachter werd ik onder meer ingeschakeld om ambas-
sades te bewaken, betogingen te begeleiden, waarbij ik onder 
meer denk aan een uit de hand gelopen betoging van staal-
arbeiders in Brussel en de rellen in Voeren. Ook deelnemen 
aan de strijd tegen de CCC (Cellules Communistes Combattan-
tes, een extreemlinkse actiegroep die in 1984 en 1985 veer-
tien aanslagen pleegde in België nvdr) en de Bende van nijvel 
hoorde er bij", vertelt Rudi Aron. "Dat was een zwarte bladzijde 
in het rijkswachter zijn, voor mij en mijn collega's. De jaren dat 

ik dienstdeed in de nationale luchthaven van Zaventem waren ook bijzonder. Het respect dat we in die 
tijd van de burger in het algemeen kregen, is nu haast volledig verdwenen. Dat geldt voor alle hulpdien-
sten, politie, brandweer, ambulanciers, dokters...er vond een echte mentaliteitsverandering plaats. in die 
optiek wordt het steeds moeilijker oplossingen te vinden en te bereiken voor onderlinge geschillen tussen 
mensen. sommigen aanvaarden nog iets, anderen niet. Dan wordt het de vrederechter." 

een wijkagent wordt voor de meest uiteenlopende opdrachten ingeschakeld, voert een breed spectrum 
van diensten uit, staat dichtbij en tussen de mensen. Attesten afleveren, rijverboden betekenen, deur-
waarders begeleiden, klachten allerhande onderzoeken... "Mensen kunnen helpen schenkt voldoening", 
vervolgt Rudi. "Daarentegen is het frustrerend dat bemiddelen niet altijd tot gunstig resultaat leidt. een 
interventieteam kan 'een brandje blussen', maar de wijkagent moet proberen een oplossing tot stand 
te brengen." Rudi denkt ook terug aan de vele zware verkeersongevallen waarmee hij te doen kreeg, 
moorden en zelfmoorden, CO-vergiftigingen, huiselijk geweld…

Rudi Aron was tijdens zijn carrière afgevaardigde van het nsPV, het nationaal syndicaat voor Poli-
tie- en Veiligheidspersoneel afdeling Leuven. Hij fungeerde als penningmeester, tuchtverdediger en 
lokaal afgevaardigde.

Rudi mist als gepensioneerde zijn collega's, het gemeentepersoneel en de veelvuldige contacten met de 
lokale bevolking. Anderzijds heeft Rudi nu zeeën van tijd voor het fietsen en om samen met zijn echtge-
note te genieten van het leven na een boeiend politiebestaan. Hij is zijn echtgenote bijzonder dankbaar 
omdat ze steeds begrip had voor het onregelmatige leven dat Rudi leidde als ‘arm van de wet’.
stoffel schroyen uit Lummen volgt Rudi Aron sinds 15 augustus op als wijkagent.

Wijkagent Rudi Aron, met pensioen, blikt terug op zijn loopbaan.
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TerUGBLik

Huwelijksjubilarissen wacht warme viering in gemeentehuis

De huwelijksjubilarissen van 2018 en 2019 
werden ontvangen in het gemeentehuis. 
Geetbets telde zeventien gouden paren, drie 
diamanten en vier briljanten in 2018. Dit 
jaar achttien gouden koppels, zestien dia-
manten en vier briljanten.

De nieuwe inwoners genoten een uitgebreide 
kennismaking met de gemeente in het gemeen-
tehuis. Vorig jaar telde Geetbets 403 nieuwko-
mers, 290 personen verlieten de gemeente, ge-
boorten en overlijdens incluis. Geetbets heeft 
zowat 6.093 inwoners. 

Nieuwe inwoners maken uitgebreid kennis met de gemeente tijdens ontvangst

De gemeentelijke Buitenschoolse Kinderop-
vang schuifaf in Rummen bestaat 25 jaar. 
Het gemeentebestuur bood de kinderbege-
leidsters en de kinderen een ijsje aan om die 
verjaardag extra in de verf te zetten. Alvast 
een lekker verjaardagsextraatje. 

BKO Schuifaf Rummen bestaat 25 jaar

Prijsuitreiking wedstrijd 10minutesadaychallenge

De foto's van de uitdagingen in het kader 
van de 10minutesadaychallenge, die de 
meeste likes op de Facebookpagina 'Geet-
bets Proper' kregen, werden bekroond met 
een prijs. De uitdagingen bestonden erin 
10 dagen 10 minuten zwerfvuil te ruimen.
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Bets Bounce in Monnikenhof van Vlierbeek oogst veel succes

TerUGBLik

Het driedaagse evenement voor kinderen en personen 
met een beperking Bets Bounce, kende een zeer suc-
cesvol verloop, met in totaal om en bij de 1.200 deel-
nemers, hoofdzakelijk uit de provincies Vlaams-Brabant 
en Limburg. 

Het Feestcomité Grazen schreef ter gelegenheid 
van de viering '800 jaar Grazen' een niet-compe-
titieve dichtwedstrijd uit. Twee bekroonde werken 
vervolledigen nu officieel de Gedichtenroute aan 
de sint-Annakapel. 

Onze inwoners konden hun mening kwijt over de 
toekomst van de gemeente (‘G’bets 2.0’) via een 
bevraging. Ze maakten tegelijk kans op een ca-
deaucheque door te antwoorden op een prijsvraag. 
Jacques Vandenbemden werd de hoofdwinnaar.

De leden van de gemeentelijke adviesraden kregen in Het 
Monnikenhof van Vlierbeek een barbecue aangeboden voor 
hun inzet. De adviesraden verlenen advies aan het gemeen-
tebestuur en organiseren ook gemeentelijke activiteiten.

De gemeentelijke speelpleinwerking in en om Jeugdcom-
plex De Poel in Grazen draaide tijdens de zomervakan-
tie op volle toeren. De meest uiteenlopende activiteiten 
stonden op het programma. De deelnemers toonden veel 
enthousiasme.

Gedichtenroute uitgebreid met twee werken over ‘800 jaar Grazen’

423 deelnemers aan enquête over toekomstbeeld van de gemeente

Speelpleinwerking draait op volle toeren 
tijdens zomervakantie
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Barbecue voor leden van de adviesraden 
in Monnikenhof van Vlierbeek
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423 inwoners van Geetbets deden mee aan de enquête 'Hoe ziet ons dorp er in de toekomst uit?'. Deze 
bevraging kaderde in het project 'G’bets 2.0' van de provincie Vlaams-Brabant en de gemeente Geet-
bets voor de versterking en verbinding van de kernen in Geetbets. Aan de enquête was een wedstrijd 
verbonden. Op 30 juli vond de prijsuitreiking plaats (zie de rubriek ‘Terugblik’). De schat aan informa-
tie, verworven via de enquête, wordt later bekend gemaakt. 

Geetbets wordt steeds vaker geconfronteerd met verdichtingsdruk. Hierdoor staat de gemeente op het 
kruispunt van een veranderende dynamiek in de dorpskernen. Dit project willen provincie en gemeen-
te uitdrukkelijk realiseren met inspraak van de inwoners, om tot meer gedragen en kwalitatief betere 
ontwerpen te komen.

Nieuws uit de gemeenteraad van 24 juni 2019

• Herziening terugbetalingsmodaliteiten renteloze lening SK Rummen

Voetbalclub sK Rummen zal tot en met 2024 jaarlijks 1.000 euro terugbetalen aan de gemeente in 
plaats van 2.000 euro tot en met 2022 voor een aangegane renteloze lening. Die lening financiert de 
nodige werken aan de clubinfrastructuur, onder meer aan de kleedkamers en de kantine.

• Zwerfvuilactie 21 september

• Jaarrekening gemeente 2018

Het resultaat op klasbasis bedraagt 1.835.441,96 euro, de autofinancieringsmarge 820.205,21 euro.

• Aanleg fietspad Glabbeekstraat – Aquafinproject Collector Oude Spoorweg

De gemeente sluit een dienstenverleningsovereenkomst met Aquafin af voor het verwerven van on-
geveer 125 grondinnames voor de aanleg van een fietspad langs de Glabbeekstraat. Aquafin zal on-
derhandelen met de grondeigenaars en legt daar gemiddeld drie bezoeken per eigenaar voor af. Ook 
onderhandelen over eventuele schadevergoedingen na de werken zijn daarin begrepen. De grondin-
names - die per eigenaar ongeveer 550 euro zullen kosten – zijn bij raming samen goed voor ongeveer 
69.350 euro, te vermeerderen met de btw. Zo de grondinnames vlot verlopen, starten de werken aan 
de Glabbeekstraat wellicht na het bouwverlof 2020.

• Interlokale Vereniging DKO Academie Haspengouw Beeld en Podium

De samenwerkingsovereenkomst ‘Deeltijds Kunstonderwijs Academie Haspengouw Beeld en Podi-
um’ van 2001 liep tot en met het schooljaar 2018-2019. er werd een nieuwe samenwerkingsover-
eenkomst opgesteld die loopt tot en met het schooljaar 2024-2025. elke deelnemende gemeente 
doet jaarlijks een financiële inbreng. Het aandeel van Geetbets bedraagt ongeveer 8.000 euro.

nieUWS

Enquête over toekomst van Geetbets (G’bets 2.0) geniet veel interesse
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Bij de inventarisering en de informatisering van de grafconcessies en de niet- geconcedeerde graven 
(niet-toegestane, -verleende of -gegunde) voor de begraafplaatsen van Geetbets (steenweg op Kor-
tenaken), Rummen (schelfstraat) en Hogen heeft men vastgesteld dat een aantal graven ondertus-
sen ‘vervallen’ zijn (de concessie is verlopen). in de loop van de maand oktober zal hieromtrent een 
bekendmaking worden geplaatst, zowel aan het graf zelf als aan de ingang van de begraafplaats.

Vanaf deze bekendmaking beschik je over een termijn van 1 jaar 
om de concessie te hernieuwen of om een omzetting naar een con-
cessie aan te vragen zodat het graf van je dierbare(n) kan worden 
behouden.

ingeval je geen hernieuwing of omzetting verkiest, zal het graf 
worden ontruimd. De niet weggenomen graftekens en de nog be-
staande ondergrondse constructies worden op dat moment van 
ambtswege eigendom van de gemeente. indien je hiervoor opteert, 
gelieve dit eveneens kenbaar te maken bij de dienst Burgerzaken.

een grafconcessie is een soort 'gebruiksrecht', dat onze gemeen-
te je verleent en waarin vastgelegd staat hoe lang je gebruik mag 
maken van een bepaald graf op een gemeentelijke begraafplaats. 
Ook voor niet-geconcedeerde graven is er een, weliswaar beperkt, 
gebruiksrecht voorzien.

Voor de aanvraag tot hernieuwing/omzetting/stopzetting of indien er verdere vragen zijn, 
kan je je steeds wenden tot Christa schollen (011-58.65.35, cs@geetbets.be) of Lien 
Eggermont (011-58.65.34, le@geetbets.be).

nieUWS

stilstaan bij 'grafconcessies en niet-geconcedeerde graven'.

i
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Neem deel aan het Getecafé ‘Leefbare dorpen’ op 12 september

Op 12 september wordt opnieuw een Getecafé georganiseerd, met als thema ‘Leefbare dorpen Ge-
testreek’. iedereen is welkom in zaal Hazenberg, Hazenbergstraat 30 in Melkwezer. Aanvang om 
19.30 uur.

 Via enkele inspirerende voorbeelden gaan we in gesprek over mogelijkheden om de historische dorpen 
te versterken, over aanzetten tot een duurzame mobiliteit en een toekomstgerichte landbouw, ingebed 
in de Getevallei. 

Graag vooraf inschrijven.

      Praktische info

Uur: 19.30 uur
Locatie: Zaal Hazenberg, Hazenbergstraat 30 in Melkwezer (Linter)
Vragen? Met vragen kan je terecht bij Maud Davadan van Regionaal Landschap Zuid-Ha-
geland (maud.davadan@rlzh.be) of Goedele schuerman van Dens Communicatie (0491-
25.97.03, goedele.schuerman@denscommunicatie.be

Inschrijven via: https://www.rlzh.be/rlzh/agenda/getecaf%C3%A9-leefbare-dorpen 

‘Leefbare dorpen Getestreek’ is een project van de Provincie Vlaams-Brabant.

i
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in het gehucht Nieuwdorp kreeg het grootste gedeelte van de Nieuwdorpstraat een eerste 
asfaltlaag nog net voor het bouwverlof, terwijl 
een ander gedeelte samen met de Boterweg al 
een betonnen wegdek genoot. Na de afwerking 
van de bermen wordt ook de eindlaag asfalt 
gelegd in de Nieuwdorpstraat en de Heirbaan. 

De geplande riolerings- en wegenwerken in de Huls-
beekstraat werden eveneens nog voor het bouwver-
lof opgestart. Het gaat om het gedeelte tussen de 
Kwadestraat en de Borgloonstraat.

 Riolerings- en wegenwerken in Glabbeekstraat en Biesemstraat

Volgend jaar start het tweede deel van het project 'Verbindingsriolering Collector Oude spoorweg Glab-
beekstraat' dat het gedeelte vanaf het kruispunt spoorwegstraat - Glabbeekstraat tot aan de grens met 
Budingen (Groenstraat) behelst. 

De werken in de Glabbeekstraat - een Aquafin- en gemeenteproject - zullen doorlopen tot een flink 
deel van 2021, het jaar waarin normaliter ook de aansluiting van het rioleringsnet met Hulsberg (Bu-
dingen) via een zijtak van de Glabbeekstraat moet gerealiseerd worden. Die aansluitingswerken vuil-
vracht Budingen kosten naar raming 962.000 euro, de aanleg van gescheiden riolering, bufferingen, 
een nieuw wegdek en fietspaden inbegrepen. naast een gescheiden rioleringsstelsel en de uitbouw 
van waterbufferingen, krijgt de Glabbeekstraat eveneens een nieuw wegdek en dito fietspaden. Het 
gemeentelijk aandeel bedraagt 2.170.000 euro voor de grondinnames en de aanleg van fietspaden, 
te verminderen met 1.464.000 euro aan subsidies. 

Ook Fluvius start van haar kant en met inbreng van de gemeente in 2020 riolerings- en wegenwerken 
in de deelgemeente Rummen. Daar gaat het om het tweede gedeelte van de Biesemstraat vanaf het 
kruispunt met de Leeuwbeekstraat tot aan de grens met Herk-de-stad (Limburg). Ook Diepenpoel, 
de Titerveldweg en de Bruinenveldweg worden aangepakt door Fluvius. De totale kostprijs bedraagt 
2.090.000 euro. De gemeente Geetbets neemt bij raming 875.000 euro voor haar rekening, te ver-
minderen met 240.000 euro subsidies. na al deze werken wachten nieuwe projecten in Grazen en 
Rummen.

 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 sep-
tember om 19.30 uur is het de beurt aan de inwoners van de Biesemstraat (deel vanaf kruising 
met Leeuwbeekstraat tot aan de grens met Herk-de-stad), Diepenpoelstraat, Bruinenveldweg 
en Titerveldweg om in GOC Pax (Ketelstraat) deel te nemen aan een infovergadering over de 
geplande werken in hun straat.

 

nieUWS

Werken in Nieuwdorp en Hulsbeek
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De politie houdt geregeld snelheidscontroles in de gemeente. Daaruit blijkt dat heel wat be-
stuurders/bestuursters ‘een te zware voet’ hebben. Hieronder de resultaten van de controles 
van juli.

Op 10 juli werd geflitst in de Kasteellaan in Rummen. Ongeveer één chauffeur op drie reed toen te 
snel, 42 snelheidsduivels kregen een boete in de brievenbus. De hoogst genoteerde snelheid bedroeg 
122 km/u in de zone van 70km/u. enkele dagen later werd vroeg in de ochtend een nieuwe controle 
gehouden op dezelfde plaats. 142 bestuurders werden gecontroleerd, 22 chauffeurs reden te snel. eén 
van de autobestuurders liet zelfs 112 km/u in deze zone vaststellen, waar een maximum toegelaten 
snelheid van 70km/u geldt.

De Politiezone Hageland hield ook een snelheidscontrole van een uur in de Borgloonstraat. Van de 
187 gecontroleerde voertuigen kregen er 40 een bekeuring wegens te snel rijden. De maximumsnel-
heid bedraagt er 50 km/u. De hoogst vastgestelde snelheid was 96 km/u. Geen enkel rijbewijs werd 
ingetrokken.

Maandag 29 juli trok de politie met de flitsapparatuur naar de Grote steenweg in Rummen, nadien 
naar de Glabbeekstraat in Geetbets. 

De actie aan de Grote steenweg, in de richting Herk-de-stad en de richting sint-Truiden, werd gestart 
om 7.10 uur. Op een uur tijd werden 297 voertuigen gecontroleerd, waarvan 52 een PV ‘behaalden’. 
De hoogst genoteerde snelheid bedroeg 96 km/uur in de afgebakende zone 70 km/u. 

De snelheidscontrole aan de Glabbeekstraat startte om 8.25 uur. Daar ‘vlogen’ twee van de 136 ge-
controleerde bestuurders ‘tegen de lamp’. 

Volg een zesdaagse opleiding en word burenbemiddelaar

Van september tot en met november 2019 organiseert het PiVO de opleiding tot burenbemidde-
laar in Relegem (Asse). Burenbemiddeling richt zich op het herstellen van de communicatie en 
het oplossen van conflicten tussen buren via de methodiek van bemiddeling. Kleine, alledaagse 
conflicten, opgehoopte spanningen en problemen kunnen de sfeer en de leefbaarheid in een 
wijk negatief beïnvloeden. 

De (vrijwillige) burenbemiddelaar beschikt over sociale en communicatieve vaardigheden, is 
integer en discreet en in staat om een neutrale, objectieve houding aan te nemen. Het oplei-
dingsniveau is daarbij niet belangrijk. Kennis over de werking van gemeente, politie en justitie 
is nuttig, maar is geen absolute noodzaak. De vrijwilliger of doorverwijzer moet bereid zijn alle 
zes opleidingsdagen te volgen en nadien tijd vrij te maken voor het project burenbemiddeling. 
Meer informatie kan je vragen via mail aan burenbemiddeling@vlaamsbrabant.be of telefo-
nisch (016-26.78.01).
.
De opleiding in het najaar 2019 vindt plaats op 30 september, 4, 7, 14 en 21 oktober én 25 
november, telkens van 9 tot 17 uur.
inschrijven kan na aanvraag via mail aan burenbemiddeling@vlaamsbrabant.be.

nieUWS

Politie tikt snelheidsduivels op de vingers met een PV
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The Family Obstacle Run zondag 22 september in Zoutleeuw

Gezinnen en families kunnen zondag 22 september als groep van maximaal 5 per-
sonen deelnemen aan The Family Obstacle Run in Zoutleeuw, georganiseerd door 
sportregio Getevallei. Obstakels, modder en plezier in vele facetten staan centraal 
tijdens de loop.

is jouw familie op zoek naar dé ultieme familie-uitdaging voor groot en klein? Overwin dan 
samen The Family Obstacle Run! Tijdens de run overwin je samen met je hele familie een uniek par-
cours van 4 km, gaande over ‘Het Leeuwerveld’ en het stadspark van Zoutleeuw, waar je de bos- en 
veldpaden, bezaaid met hindernissen, zal trotseren. 
 
Mocht de afstand van 4 km te kort zijn voor jouw sportieve familie, kan je het parcours twee keer af-
leggen en 8 km lopen.
 
De deelnemende groepen kunnen starten tussen 14 en 16 uur aan sporthal ‘De Passant’, Aen den 
hoorn 12, in Zoutleeuw.  

Deelnemende ploegen, bestaande uit 2 tot 5 personen, betalen in voorverkoop 20 euro (tot 15 sep-
tember). Aan de kassa bedraagt de deelnameprijs 25 euro. Kinderen moeten minstens 6 jaar zijn om 
deel te nemen.

  
            Inschrijven: www.sportregiogetevallei.be/events/family-obstacle-run 
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Jouw activiteit in de volgende G’zet? 
Geef je evenement in vóór 3 oktober 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 
activiteiten vind je op onze website.

sterrenparade Rummen

T za 31/08/19
H sporthal De warande
    Ketelstraat - 3454 Rummen (Geetbets)
    d 15/18
i maeswendy74@hotmail.com
     CV De Fruitfretters
     
      

ZA 31/08/2019

sjachermarkt  

T zo 01/09/19
H Het Monnikenhof van Vlierbeek
    Kasteellaan 5 - 3450 Geetbets
    d /
i info@sjachermarkt.eu
    
     
      

ZO 01/09/2019

Bezoek de restauratiewerken 
van Terlenen

T zo 08/09/19
H Terlenen
    Verdaelstraat zn - 3450 Geetbets
    d /
    iOeD Zuid-Hageland
    
     
      

ZO 08/09/2019

Wandelen met Okra Geetbets

T di 10/09/19 om 13u30
H Vertrek domein nieuwenhoven
    3800 sint-Truiden
    d /
i gemma.okrageetbets@gmail.com
    Okra Geetbets
     
      

Di 10/09/2019

Bokes in de wei

T zo 15/09/19
H speelgroen Hogen
    Halstraat - Hogen Geetbets, 
     naast Chirolokaal - 3450 Geetbets
    d /
i katrien.weckx@landelijkegilden.be
     Landelijke Gilde Geetbets - Rummen
     
      

ZO 15/09/2019

Fietsen met Okra Geetbets

T di 17/09/19 om 14u00
H Vertrek stationsplein
    steenstraat - 3450 Geetbets
     d /
i gemma.okrageetbets@gmail.com
     Okra Geetbets

Di 17/09/2019

Kienen

T vr 27/09/19 en vr 25/10/19
H Voetbalterreinen sK Rummen
    Grote Baan zn - 3454 Rummen (Geetbets)
     d /
     sK RuMMen

VR 27/09/2019

Wandelen met Okra Geetbet

T di 08/10/19 om 13u30
H Vertrek Café Het Bakhuis
    Lintersesteenweg 48 - 3440 Budingen
     d /
i gemma.okrageetbets@gmail.com
     Okra Geetbets

Di 08/10/2019

Katten en hun gedrag

T di 22/10/19
H AC Den Molencouter
    Dorpsstraat 7 - 3450 Geetbets
     d /
i info@vormingplusob.be
     Vormingplus Oost-Brabant

Di 22/10/2019
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Magnapop, tribute ‘The Doors’, Jens Dendoncker en Buurman

Hoogdagen in GC De Markthallen Herk-de-stad tijdens de maanden september en oktober. Een 
buitenkansje voor de inwoners van de gemeente Geetbets om tegen verminderde prijs te genieten 
van hoogstaande muziek en comedy.

      Donderdag 12 september om 20.15 uur

Magnapop (USA)
eind jaren ’90 hield Magnapop het even voor bekeken. Pas in 2012 kwam de 
originele bezetting van de groep weer bij elkaar en sloeg de vonk over zoals 
ruim 25 jaar daarvoor. De formatie uit Georgia kende zijn hoogdagen met 
onder meer ‘Lay it Down’, ‘slowly, slowly’ en ‘Open The Door’.

 Tickets VVK: 17 euro, kassa: 19 euro.

      Zaterdag 28 september om 20.15 uur

The Doors In Concert (tribute, NL)
De zanger van de tributeband heeft de looks en de stem van Jim Morrison, de toetsenist vertoont ver-
bluffende gelijkenis met Ray Manzarek, de gitarist speelt en klinkt als Robby Krieger en de drummer 
kan John Densmore tot in de fitness benaderen. The Doors in concert is een beklijvende hommage aan 
de psychedelische rockband.

 Tickets VVK: 15 euro, kassa: 17 euro. Jongeren <18 jaar: 8 euro.

      Zaterdag 5 oktober om 20.15 uur

Jens Dendoncker – Bang van Dendoncker
Met liefst vier comedyprijzen op zak hoeft Jens Dendoncker niets meer te bewijzen, niet in het theater, 
niet op tv. Zijn medewerking aan de televisieprogramma’s ‘Hoe zal ik het zeggen?’, ‘Beste kijkers’ en 
‘De slimste mens ter wereld’ werden goed gesmaakt. in ‘Bang van Dendoncker’ vertelt Jens een per-
soonlijk verhaal, doorspekt met een lange reeks grappen én met genoeg aanknopingspunten voor het 
grote publiek. Jonge Kempenaar Jeroen Verdick verzorgt het voorprogramma.

 Tickets VVK: 15 euro, kassa: 17 euro. Jongeren <18 jaar: 8 euro.

      Zaterdag 19 oktober om 20.15 uur

Buurman – solo
Geert Verdickt, zanger en liedjesschrijver van de formatie Buurman, gaat solo. 
Tijdens de voorstelling wisselt de inwoner van Linter nummers uit het nieuwe 
album ‘einzelgänger’ af met ouder werk als ‘London stansted’, ‘soms bij jij de 
zon en ik de maan’, ‘Rocky’, ‘Pruimelaar’ en andere juweeltjes. Voor de liefheb-
bers van literaire hoogstandjes uit de liedjesfabriek, een enorme aanrader.

 Tickets VVK: 15 euro, kassa: 17 euro. Jongeren <18 jaar: 8 euro.

i

i

i

i
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Samenaankoop (fruit)bomen, hagen, heggen en houtkanten in Vlaams-Brabant

Dankzij Regionaal Landschap Zuid-Hageland (RLZH) kan je ook dit jaar goedkoper bomen en haag-
planten aankopen. Dit via de samenaankoop ‘Behaag je tuin’.

85% van de Vlaams-Brabanders heeft een tuin. Grote kans dus dat jij er ook één hebt. Dan is de same-
naankoop ‘Behaag je tuin’ iets voor jou. Jouw tuin, hoe groot of klein ook, kan al een verschil maken 
voor natuur en klimaat. Hoe? Plant een boom, haag of klimplant.  samen zorgen we zo voor meer 
groen. en dat is goed voor mens en dier. Maak van je tuin een fijne plek voor vogels, bijen en vlinders. 
en geniet zelf ook volop van de bloesems en het fruit. 

Nieuw in 2019: Paardenheg
eén paardenpakket bevat 30 plantjes voor één of meer rijen met 3 planten/m. Dit pakket bevat soorten 
afgestemd op paarden en paardachtigen. Het vormt een ideale natuurlijke afsluiting voor je weide.

Bestel je plantgoed tussen 1 september en 31 oktober op www.behaagjetuin.be.  
Het bestelde plantgoed haal je af op zaterdag 7 december 2019. Het exacte uur en de locatie vind je 
op de website.

Wens je ondersteuning en advies? 
Met concrete vragen m.b.t. je bestelling en de aanplanting in je tuin kan je contact opnemen 
met het regionaal landschap via info@rlzh.be of 016-81.52.77.

WOnen en Werken

Mijn dossier geeft online toegang tot je dossier in het RijksregisterBehaag je tuin met streekeigen planten
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Nieuw: ‘schooltoelage’ wordt ‘schooltoeslag’

Op 1 januari 2019 is het ‘Groeipakket’ van start gegaan: de vernieuwde kinderbijslag. 
Ook de huidige schooltoelagen (toelage voor kleuter-, lager en secundair onderwijs) worden vanaf 
schooljaar 2019-2020 vervangen door de schooltoeslag en worden dus geïntegreerd in dat Groei-
pakket. De afdeling ‘studietoelagen’ staat vanaf dan enkel nog in voor de studietoelagen voor 
studenten in het hoger onderwijs. De betaling gebeurt automatisch.

Ben je een leerling in het kleuter, lager of secundair onderwijs of volg je een hbo5-opleiding ver-
pleegkunde?

• Je moet vanaf schooljaar 2019-2020 geen aanvraag meer indienen bij de afdeling Studietoelagen. 
   De berekening en uitbetaling van de schooltoeslag zal gebeuren via je uitbetaler van het Groeipak-
   ket (het vroegere kinderbijslagfonds).
• Al je vragen over de schooltoeslag kan je stellen via info@groeipakket.be. 
   Ook op www.groeipakket.be vind je heel wat informatie.

Ben je een student hoger onderwijs?

• Je moet vanaf schooljaar 2019-2020 nog altijd een aanvraag indienen bij de afdeling Studietoela-
   gen. Dit kan vanaf 1 augustus 2019 via het digitaal loket van www.studietoelagen.be. Je kan ook 
   nog een papieren aanvraag doen, het aanvraagformulier kan je downloaden op voornoemde web-
   site.
• Kreeg je al eerder een toelage, dan krijg je vanaf september een vooraf ingevuld formulier opge-
   stuurd waarmee je je gegevens moet bevestigen.

Nog een vraag over studietoelagen? 
Bel naar het gratis nummer 1700 van de Vlaamse infolijn, elke werkdag bereikbaar 
van 9 tot 19 uur.

Vragen of problemen bij kanker?

Bij de Kankerlijn van Kom op tegen Kanker kan je (anoniem) terecht voor een luisterend oor 
of deskundig advies, ook voor informatie over juridische, medische, psychologische en sociale 
aspecten van kanker. De Kankerlijn hoort ook graag waar je het moeilijk mee hebt als jij of 
iemand in jouw omgeving kanker heeft. Met die ervaring en kennis kan KOTK opkomen voor 
jouw belang en dat van andere kankerpatiënten.

Je kan bellen, mailen of chatten met de Kankerlijn. Bellen doe je gratis op 0800-35. 445 op 
werkdagen van 9 tot 12 uur en van 13 tot 17 uur. Mailen en chatten kan via www.kankerlijn.be.

surf ook eens naar www.allesoverkanker.be voor verdere informatie en getuigenissen over 
allerlei aspecten van (leven met) kanker.
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Nieuwe website Federale Pensioendienst en wijzigingen Mypension.be

De nieuwe website van de Federale Pensioendienst staat online. Je kan de nieuwe site bekij-
ken op www.sfpd.fgov.be.

 Op de nieuwe site kan je volgende rubrieken raadplegen: 

• Pensioenbedrag: hoe worden de werknemers en ambtenarenpensioenen berekend?

• Pensioenleeftijd: basisuitleg rond de vervroegde en wettelijke pensioenleeftijd.

• Recht op pensioen: welke producten berekent de FPD en kent hij toe?

• Loopbaan: wat is de invloed van tijdskrediet en andere elementen op mijn loopbaan?

• Pensioenaanvraag: hoe een pensioen of een andere uitkering (zoals de IGO) aan te vragen?

• Betaling: alle informatie over de betalingen van de Pensioendienst, in binnen- en buitenland.

• Overlijden: welke stappen ondernemen als een naaste overlijdt en welke rechten zijn daaraan   

   verbonden? 

• Buitenland: kan een gepensioneerde zijn pensioen in het buitenland ontvangen?

• Attesten: een attest nodig?

• Kenniscentrum: alle informatie voor professionals 

• Over ons: meer informatie over de Pensioendienst als instelling

• Contact: een vraag over uw pensioen?

 Nieuwe functionaliteiten beschikbaar op mypension.be

• Simuleer de invloed van het afkopen van uw studiejaren

Toekomstige gepensioneerden kunnen op mypension.be zelf kiezen op welke datum ze zouden 
willen stoppen met werken. Daarbovenop kunnen ze ook aangeven of ze hun studiejaren willen 
afkopen. Die functionaliteit was eerst enkel beschikbaar voor statutaire ambtenaren, maar is er 
nu voor iedereen.

• Overzicht van alle pensioenen die de Pensioendienst uitbetaalt

Gepensioneerden kunnen nu op mypension.be de details zien van alle pensioenen die ze van de 
Pensioendienst ontvangen. Voordien waren enkel de werknemers- en zelfstandigenpensioenen 
beschikbaar.

Voor al je vragen kan je ook gratis de Pensioenlijn 1765 bellen. Elke werkdag van 8.30 tot 
12 uur en van 13 tot 16 uur. Hou je rijksregisternummer bij de hand! 
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Doe mee en bak cupcakes tegen Alzheimer

Jaarlijks wordt er op 21 september wereldwijd extra aandacht besteed aan de ziekte van Alzhei-
mer. samen met Piet Huysentruyt en Kathleen Aerts organiseert stichting Alzheimer Onderzoek 
houdt de vierde editie van de ‘Cupcakemaand’. Tijdens deze maand worden cupcakes en/of muf-
fins gebakken en verkocht ten voordele van het onderzoek naar de ziekte van Alzheimer. Een 
ludieke en lekkere actie dus!  

Hoe meedoen? 

1. Bak samen met familie, vrienden, collega’s of als vereniging lekkere cupcakes en geniet van deze 
    toffe activiteit!
2. Verkoop jullie cupcake-creaties nadien voor het goede doel: nl. het Alzheimeronderzoek!
3. Stort de opbrengst op de speciale cupcake-rekening van stichting Alzheimer Onderzoek:
    Be83 0017 5620 5915 met als vermelding: ‘Cupcake actie 2019’.

Zin om aan het bakken te slaan voor het goeie doel? Bel naar 02-424.02.04 of mail 
naar info@stopalzheimer.be. Meer informatie over deze actie op www.stopalzheimer.be.

i

Eén algemeen contactnummer om De Watergroep te bereiken

De watergroep heeft voor alle vragen en meldingen van klanten 
één algemeen contactnummer: 02-238.96.99. 

Via een telefoonroutering op basis van je postcode en de aard van je vraag kom je 
via dit nummer bij de juiste dienst terecht.

Dit nummer is buiten kantooruren eveneens doorgeschakeld 
naar de wachtdienst van De Watergroep.
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Gratis inforeeksen ‘Starten met een eigen zaak na je 50ste’

integraal VZW (de 50+ ondernemerswerking van uNiZO en Liantis) organiseert een praktische, 
gratis opleidingsreeks over het starten met een eigen zaak na je vijftigste. 

eindelijk die droom waarmaken en een eigen zaak starten na je 50ste? steeds meer mensen kiezen 
voor het ondernemerschap tijdens de laatste 10 à 15 jaar van hun carrière. Maar bij het opstarten 
van een zaak op oudere leeftijd komt er wel wat om de hoek kijken! Daarom organiseert integraal 
VZw de opleidingsreeks.

Tijdens de vierdelige namiddagcyclus krijg je uitgebreid informatie over de startmodaliteiten, over je 
nieuwe zelfstandigenstatuut en de gevolgen op je pensioen en sociaal statuut, over de bijdragenrege-
ling in hoofd- en bijberoep, over je (aanvullende) sociale bescherming, over verdere begeleidings- en 
ondersteuningsmogelijkheden, over subsidies & premies zoals de “Transitiepremie 45+”, “spring-
plank”,…, kredieten & startersleningen en over het versterken van je ondernemersvaardigheden. 

Vijftigplussers die dromen van een nieuwe carrière als zelfstandige ondernemer, kunnen deelnemen 
op twee plaatsen in Vlaanderen (Berchem - syntra Campus Antwerpen en Roeselare - Liantiskan-
toor). De informatiereeks gaat eind november 2019 van start.  Deelnemen is kosteloos, vooraf in-
schrijven is wel verplicht.

Wens je meer informatie of in te schrijven, mail dan naar marc.gommers@integraalvzw.be, 
bel naar 02-21.22.221 of surf naar www.ondernemen50plus.com (rubriek ‘Ons Aanbod – 
start 50+’). 
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BiBLiOTHeek

Op ontdekkingstocht in de bib en ‘Bib on tour’

De afgelopen maanden zijn er weer heel wat nieuwe spannende adolescentenromans aan onze 
bibliotheekcollectie toegevoegd. 

Van de moordzuchtige ballerina’s in ‘Truth or Dance’ en 
‘Break a Leg’ (Chinouk Thijssen) tot het gruwelijke gedach-
te-experiment uit ‘ingesloten’ (samira Ahmed) van de Ame-
rikaanse Layla Amin: wie houdt van bibberen en beven moet 
zeker eens een kijkje komen nemen.

snuister tussen onze reisboeken en 
plan je perfecte vakantie in 1-2-3!

           De prijsuitreiking van de Leeszomer 2019 vindt zaterdag 7 september plaats om 15 uur.

Bib on tour

Elke eerste woensdag van de maand wordt een voorleeskwartiertje voor peuters en kleuters 
gehouden om 15 uur en kunnen kinderen van 9 tot en met 12 jaar samen lezen van 15 tot 16 
uur. Volwassenen houden dezelfde dag ‘me time’ in de bib om 19 uur: samen lezen met een 
boek naar keuze.

Nieuw is ‘Bib on tour’: volwassenen lezen samen ‘eigen’ lectuur, niet in de bib maar op een 
andere leuke locatie in de gemeente.  Dit ook elke eerste woensdag vanaf 2 oktober.

 

VERWENDAG BIB - ZATERDAG 12 OKTOBER VAN 10 TOT 13 UUR    

Boeken- en cd-verkoop, afgeschreven exemplaren en schenkingen.
Natje en droogje - Voorstelling nieuwe boeken - iedereen is van harte welkom!

 

Nog snel op citytrip?
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Mijn dossier geeft online toegang tot je dossier in het RijksregisterZwerfvuilactie op World Cleanup Day 21 september

De jaarlijkse gemeentelijke zwerfvuilactie vindt zaterdag 21 september van 9 tot 12 uur plaats. 
Milo Vanhove, zaakvoerder van de plaatselijke AD Delhaize Geetbets, zet opnieuw zijn schouders 
onder deze lokale actie, samen met Mooimakers, Buurtsuper, Coca-cola en Renewi. We roepen 
alle verenigingen, burgers, vrijwilligers en geïnteresseerden op om mee te doen aan deze zwerf-
vuilactie.

De gemeente Geetbets voert een actief beleid tegen zwerfvuil. Heel wat vrijwilligers nemen op re-
gelmatige basis een aantal straten voor hun rekening en de ‘10 minutes a day challenge’ was een 
groot succes. Ook staan er zware boetes op, wanneer iemand betrapt wordt op sluikstorten. Onze 
arbeiders van de technische dienst ruimen wekelijks zwerfvuil. Toch merken we dat er daags nadien 
alweer burgers of bezoekers hun vuil zomaar langs onze wegen dumpen. 

Zaterdag 21 september verzamelen we om 9 uur aan AD Delhaize, Steenstraat 4A, 3450 
Geetbets. we starten met een korte verwelkoming en een hapje en drankje om klaar te zijn 
voor de strijd tegen het zwerfvuil. na afloop, rond 12 uur, verzamelen we terug aan de Delhaize 
om het resultaat te aanschouwen. Voor verenigingen uit Geetbets hangt aan de deelname nog 
een interessant financieel extraatje vast!

Om alles goed voor te kunnen bereiden vragen we je om je deelname door te sturen naar 
milieu@geetbets.be.

wij zorgen voor vuilzakken, afvaltangen en handschoenen en de verdeling van de straten. wij hopen 
ook jou daar te zien!
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Het Rode Kruis Vlaanderen afdeling Zoutleeuw-Linter-Geetbets geeft vrijdag 13 september om 
14 én 18.30 uur een drie uur durende cursus reanimeren en defibrilleren in de raadzaal van het 
gemeentehuis aan de Dorpsstraat 7 in Geetbets. wie de overlevingskans van een slachtoffer bij een 
hartstilstand wil vergroten doet zonder twijfel mee aan deze korte opleiding. Elke sessie mag maxi-
maal 20 deelnemers tellen. Inschrijven via iv@Geetbets.be of 011-58.65.42.

Jong of oud, sportief of minder actief, elke dag krijgen bijna 30 mensen in België een hartstilstand 
buiten het ziekenhuis. slechts 5 tot 10 procent overleeft dit. 
wordt zo iemand binnen de eerste 3 tot 4 minuten gereanimeerd en wordt een stroomstoot toege-
diend met een AeD, dan stijgt de overlevingskans tot 60 tot 70 procent.

in Vlaanderen zijn er nog veel te weinig mensen die kunnen reanimeren. iedereen mag een AeD-toe-
stel gebruiken en het is volkomen veilig. Het toestel begeleidt jou bij de reanimatie en geeft enkel een 
stroomstoot als dat nodig is.
Door op openbare plaatsen automatische externe defibrillatoren (AeD’s) te plaatsen en er zoveel 
mogelijk mensen mee te leren omgaan, kunnen vele mensenlevens gered worden. Momenteel kan 
je bij nood beroep doen op een AED-toestel aan het gemeentehuis van Geetbets en sporthal De 
Warande in Rummen.

Om mensen met een hartstilstand echt te kunnen redden, moeten omstaanders snel en juist kunnen 
reageren. Direct reanimeren met een AeD-toestel vergroot de overlevingskansen van een slachtof-
fer.


