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Historische gebouwen in de gemeente 

De Waterhoek
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Met een indrukwekkend jaarprogramma viert carnavalsvereniging CV De Fruitfretters haar vijfjarig 
bestaan. Een lichtstoet in Rummen, een carnavalsbal met aanstelling van prins of prinses én een 
carnavalsstoet in Geetbets zijn dé blikvangers. Een schitterende Sterrenparade in Sporthal De Wa-
rande was 31 augustus alvast het zeer geslaagde ‘startschot’ van de viering van het vijfjarig bestaan 
van de vereniging.

Voorzitter Kris Vanisterdael en penningmeester wendy Maes stichtten de vereniging in 2014, gesteund 
door vrijwilligers en andere liefhebbers van carnaval. intussen telt de vereniging al 32 leden. Het gaat 
dus duidelijk goed met CV De Fruitfretters, de carnavalsvereniging waarvan de naam verwijst naar de 
bewoners van de fruitstreek.

Kris Vanisterdael, de gewezen presentator van Radio Lorali, en ervaringsdeskundige wendy Maes wer-
ken het hele jaar keihard om het werkjaar van de vereniging in te vullen met grote lokale activiteiten, 
het deelnemen aan carnavalszittingen en een twintigtal stoeten in verschillende regio’s.

“De viering van ons vijfjarig bestaan startten we 31 augustus in sporthal De warande in Rummen, met 
de jaarlijkse sterrenparade”, zeggen Kris en wendy. “Veertien artiesten gaven het beste van zichzelf, 
onder wie: swoop, willy sommers, Laura Lynn, Matthias Lens, Phil Kevin, Bandit, Bruurs en sammy 
Baker.”

       Komende activiteiten in lustrumjaar

in het parochiecentrum van Hogen vindt op 30 november een eetfestijn plaats, ten voordele van de 
verenigingsactiviteiten. “De derde grote openbare activiteit van ons lustrumjaar is de eerste lichtstoet 
op 26 december, gevolgd door een afterparty. Tal van praalwagens, gemaakt in het teken van Kerstmis 
en diverse groepen trekken vanaf 18 uur door Rummen-centrum en omgeving. Tegelijk vindt een kerst-
markt plaats en zorgen kermisattracties voor extra vermaak. Op 24 januari 2020 wordt de eerste prins 

of prinses van Geetbets aangesteld tijdens 
een carnavalsbal. Kandidaten kunnen zich 
nog melden.”

Het neusje van de zalm wordt de eerste 
carnavalsstoet van De Fruitfretters op 5 
april. “Minstens veertig praalwagens, voor-
afgegaan door een reclamestoet, trek-
ken door het centrum van Geetbets. De 
dag voordien vindt een kroegentocht met 
machtsoverdracht plaats.”

in de aanloop van het carnavalsbal wordt een carnavalslied opgenomen, speciaal geschreven voor CV 
De Fruitfretters. Dat verenigingslied en het eerder uitgebrachte nummer ‘ich hem m’n het en Bets ver-
loure’, gezongen door wijlen Johan Grouwels, zullen tijdens deze stoet te horen zijn.

De laatste carnavalsstoet in Geetbets vond decennia geleden plaats, georganiseerd door de voormalige 
vereniging De Kanonniers.

Jarige Fruitfretters organiseren eerste lichtstoet en carnavalsstoet

in de kijker 
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Deelnemers aan Leeszomerwedstrijd krijgen een leuk boek

De 24 deelnemers aan de Leeszomerwed-
strijd 2019 voor kinderen kregen een leuk 
boek tijdens de traditionele prijsuitreiking. De 
kinderen moesten minstens drie boeken le-
zen: een gewoon leesboek, een weetjesboek 
en een strip. Bij loting werd noa Van eyck 
uitgeroepen tot hoofdwinnaar. 

Het boeiende bevrijdingsfeest naar aanleiding van 75 jaar bevrijding Geetbets genoot heel 
veel belangstelling in sporthal De warande. Het geheel, doorspekt met getuigenissen, muzi-
kale intermezzi en de voorstelling van de boeken ’75 jaar later’ van Guy Leus, speelde zich af 
in een ‘allo, allo-decor’. ‘special gast’ was de Amerikaanse dankbare Vanelle Van Peterson, 
wiens vader vliegenier Cobern tijdens wO ii opgevangen werd door de familie Busselen (Over-
beekstraat) na een crash.

Bevrijdingsfeest met een lach en een traan

De jaarlijkse zwerfvuilactie lokte het 
tweede jaar op rij veel deelnemers. 
De wereldwijde aandacht voor het 
klimaat en de gedrevenheid van tal 
van inwoners en het gemeentebe-
stuur speelt daarin een rol. 
naast politici, daagden ook meerde-
re individuele burgers, verenigingen 
en scholen op. 

Goede opkomst voor jaarlijkse zwerfvuilactie
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Nieuwe formule voor jaarlijkse scholenveldloop

TerUGBLik

De jaarlijkse scholenveldloop voor alle basisscholen 
kreeg een nieuwe formule toebedeeld. in de voormid-
dag zetten de leerlingen van het eerste, tweede, derde 
en vierde leerjaar hun beste beentje voor op de terreinen 
van sK Rummen. Het vijfde en zesde leerjaar trok ’s 
namiddags naar Zoutleeuw voor een hindernissenloop.

De eerste editie van ‘Bib on Tour’, een 
samenkomst van lezers op een gezellige 
locatie buiten de bib, genoot een goede 
opkomst. nieuwbakken voorzitster van de 
bibraad, Héléne schuermans, ontving de 
zowat twintig deelnemers met open armen 
bij ‘De Buurman’ en overhandigde iedereen 
een geschenkje. 

‘Bib on Tour’ brengt leesgrage inwoners samen op gezellige locaties
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De interessante cursus ‘Reanimatie en 
defibrilleren’ in de raadzaal van het ge-
meentehuis, werd, gespreid over twee 
sessies, een groot succes. Reanimeren en 
defibrilleren – het leren gebruiken van een 
AeD-toestel (Automatisch externe Defibril-
lator) – kan levens redden en is een must 
voor iedereen.

Cursus ‘Reanimatie en defibrilleren’ kan levens redden

Verwendag van de bibliotheek

De nieuwe bibraad (foto) trakteerde de bibbe-
zoekers met taarten en drank tijdens de jaar-
lijkse verwendag van de bibliotheek. in een 
gelegenheidswinkeltje werden afgeschreven 
boeken, cd's en dvd's aangeboden aan een 
halve euro per exemplaar. Lekker snuisteren 
tussen al dat leesvoer was leuk voor de meeste 
bezoekers.
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• Kerkenbeleidsplan

De gemeenteraad keurde eenparig het kerkenbeleidsplan goed. Het gaat nog niet om het definitieve 
plan. De sint-Paulus en sint-Petruskerk in Geetbets-centrum wordt de hoofdkerk op het grondgebied 
Geetbets en blijft in gebruik voor de liturgie. De drie gewezen parochiekerken van Rummen, Grazen en 
Hogen komen in aanmerking voor een nevenfunctie of herbestemming (volledige ontwijding, niet lan-
ger bruikbaar voor de liturgie). Voor de sint-Ambrosiuskerk van Rummen ligt een eerste voorstel voor 
gedeeltelijke herbestemming op tafel. Gezien de relatief jonge leeftijd van de kerk van Hogen leent 
die kerk zich het beste voor een definitieve herbestemming. Zeker wanneer de situatie bekeken wordt, 
samen met het naastgelegen leegstaande schoolgebouw.
er wordt een stuurgroep opgericht om de doelstellingen van het kerkenbeleidsplan te kunnen verwe-
zenlijken.

• Toiletwagen

De gemeentearbeiders bouwden een tweedehands werfkeet om tot toiletwagen, die ter beschik-
king kan gesteld worden van de lokale verenigingen. De vergoeding voor het huren van die toilet-
wagen bedraagt 100 euro per weekend (leveren op vrijdag en terughalen op maandag, ongeacht 
één of twee dagen gebruikt). Voor de andere dagen wordt 75 euro per dag aangerekend. Het 
poetsen is ten laste van de huurder. er wordt een waarborg van 250 euro gevraagd.

• Huwen op zon- en feestdagen

Voortaan is huwen op zon- en feestdagen toegestaan. Het afsluiten van het burgerlijk huwelijk blijft 
plaatsvinden in de raadzaal van het gemeentehuis, gevolgd door een receptie, aangeboden door de 
gemeente.

• Vernieuwing samenwerkingsovereenkomst hartveilige gemeente

De gemeente hernieuwt de samenwerkingsovereenkomst ‘Hartveilige gemeente’. Dit met als doel 
de overlevingskans bij mensen met een hartstilstand zo groot mogelijk te maken. Daarvoor enga-
geert de gemeente zich de bevolking te sensibiliseren en samen met de lokale Rode Kruisafdeling 
opleidingen aan te bieden aan de bevolking inzake reanimeren en defibrilleren. 

• Wijk-Werken

er wordt een stuurgroep wijk-werken opgericht die twee keer per jaar samenkomt. elke Allard, voorzit-
ter van het Bijzonder Comité van de sociale Dienst en schepen van welzijn, wordt daarvoor afgevaar-
digd.

nieUWS

Nieuws uit de gemeenteraad van 22 augustus 2019
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• Samenwerking Geetbets-Kortenaken-Linter-Zoutleeuw - charter tussen Gete en Velpe

De gemeenteraad gaf groen licht voor het op 25 september ondertekende charter ‘Tussen Gete en Vel-
pe’, waarin de gemeenten Geetbets, Kortenaken en Linter en de stad Zoutleeuw een doorgedreven sa-
menwerkingsverband aangaan. Het gaat niet om een fusie. De voorbije jaren was er informeel overleg 
tussen de burgemeesters en gemeentesecretarissen van Geetbets, Kortenaken, Linter en Zoutleeuw, 
dat ongeveer twee keer per jaar werd gehouden. Dit overleg wordt in deze legislatuur verdergezet en 
is nu een overleg van burgemeesters en algemeen directeurs. Kleine gemeenten staan voor dezelfde 
uitdagingen als grote gemeenten en steden. Ook van hen wordt bestuurskracht verwacht. Dit kan ech-
ter maar gerealiseerd worden mits een efficiënte intergemeentelijke samenwerking en dit vanuit een 
duidelijke visie en strategie.

• Toegevoegde agendapunten van de oppositie

 Plaatsen van Pitagone bij grote evenementen

n-VA pleitte voor het plaatsen van een Pitagone tijdens grote evenementen. Dit ter vervanging van 
met zand gevulde bakken. De mobiele barrière zal gehuurd worden via de provincie voor 252 euro 
voor een week als test. 

 Aansluiten bij alarmeringssysteem BE-alert

Op voorstel van n-VA zal de gemeente aansluiten bij het alarmeringssysteem Be-alert. Be-alert 
verwittigt de inwoners over een noodsituatie. Oudere mensen kunnen ook een gesproken bood-
schap krijgen op hun vaste telefoonlijn. De jaarlijkse kost om deze diensten te activeren bedraagt 
ongeveer 1.100 euro voor de gemeente.

 Afschaffen poetsdienst OCMW

De CD&V-fractie vroeg ‘tekst en uitleg’ over het afschaffen van de OCMw-poetsdienst op 1 januari 
2020. De werknemers kunnen – zo ze het wensen - terecht bij de Dienstenchequeonderneming 
Geetbets. De dienst warme Maaltijden blijft verder bestaan, maar slankt af tot twee werknemers. 

nieUWS

Gemeenteraadszitting van maandag 30 september 2019
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Geetbets ondertekent samenwerkingscharter 
met Kortenaken, Linter en Zoutleeuw 

Geetbets, Kortenaken, Linter en Zoutleeuw ondertekenden in de Kortenakense raadzaal een charter 
voor doorgedreven samenwerking, om via schaalvergroting proactief op te kunnen treden en zo een 
antwoord te bieden aan uitdagingen inzake bestuurskracht. Een fusie van de vier gemeenten wordt 
niet vooropgesteld. Gouverneur Lodewijk De Witte, die net als de vier burgemeesters en de gemeen-
telijke algemeen directeurs het charter ondertekende, juicht het samenwerkingscharter toe.

Geetbets, Kortenaken, Linter en Zoutleeuw hebben niet de bedoeling om een fusie van de gemeenten 
te realiseren, wel om de regio te versterken en verregaand samen te werken op basis van een groot 
basisvertrouwen in mekaar. Dat zeggen de burgemeesters stefaan Devos (Kortenaken), Marc wijnants 
(Linter), Boudewijn Herbots (Zoutleeuw) en Jo Roggen (Geetbets) in een gezamenlijke verklaring. sa-
men uit en samen thuis met vier gelijkwaardige partners. Grootschalige prestigeprojecten realiseren 
behoort niet tot de opties. Geetbets, Kortenaken, Linter en Zoutleeuw zijn al jaar en dag elkaars na-
tuurlijke partners in het Hageland. De vier besturen zitten al lang samen in heel wat samenwerkingsver-
banden en vormen ook een aaneengesloten geografisch geheel. Tijd om de samenwerking naar een 
hoger niveau te brengen. samenwerken zal leiden tot meer kwaliteit en professionaliteit. in het charter 
worden de krijtlijnen van de samenwerking vastgelegd. “Geetbets, Kortenaken, Linter en Zoutleeuw 
als regio in het Hageland tussen Gete en Velpe: samen een krachtig merk, daar gaan we voor", klinkt 
het. Kleine gemeenten staan voor dezelfde uitdagingen als grote gemeenten en steden. Ook van hen 
wordt bestuurskracht verwacht. Dit kan echter maar gerealiseerd worden mits een efficiënte interge-
meentelijke samenwerking en dit vanuit een duidelijke visie en strategie. Geetbets, Kortenaken, Linter 
en Zoutleeuw willen op dit vlak zelf het initiatief nemen en door samenwerking aan bestuurskracht 
winnen door op een coherente en consequente wijze samen te werken en de krachten te bundelen. De 
vier gemeenten behoren tot dezelfde Belfius cluster V5: 'woongemeenten met vergrijzende bevolking'. 
een aantal externe factoren maken dat de vier voluit kiezen voor een samenwerking, het gaat om een 
bewuste keuze.

Door de Vlaamse interne staatshervorming en de integratie van gemeente en OCMw hebben de vier 
besturen al een schaalvergroting ondergaan. De lokale besturen worden daarnaast geconfronteerd 
met grensoverschrijdende problemen waarop best in regionaal verband gereageerd wordt. De vier 
partners willen sterker staan door de streekidentiteit verder uit te bouwen. een structurele en systema-
tische samenwerking moet hen ook in staat stellen zelf proactief op te treden om zo een antwoord te 
bieden op de uitdagingen inzake bestuurskracht. een groot aandachtspunt betreft ook de financiën 
van de vier gemeenten: een gezamenlijke aanpak is nodig voor het gezamenlijk aanboren van exter-
ne financieringsbronnen. Kleine besturen zijn kwetsbaar doordat ze vaak éénmansdiensten hebben. 
samenwerking zal leiden tot meer kwaliteit en professionaliteit. De vier besturen worden minder kwets-
baar, ze zullen een grotere continuïteit van hun dienstverlening kunnen garanderen. Door kennisdeling 
en het uitwerken en uitwisselen van goede praktijken zal het aanbod van de dienstverlening voor de 
burgers vergroten en verbeteren.  

Enkele concrete doelstellingen

Volgens burgemeester Jo Roggen zullen de vier gemeenten een intergemeentelijke GeCORO oprich-
ten, een kwaliteitskamer Ruimtelijke Ordening en zal vorm gegeven worden aan een zeer groot gedeel-
te van het strategisch project Getestreek. “Linter en Zoutleeuw delen één containerpark, Kortenaken 
en Geetbets zullen dat in de toekomst ook moeten doen. investeringen en aankopen van materialen 
en machines kan mogelijk gezamenlijk. we zullen met kleine projecten starten en het zo verder opbou-
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wen. Belangrijk is een continu en gezamenlijk overleg over opportuniteiten. Dit engagement tot meer 
samenwerking biedt zonder twijfel tal van kansen. Dit is geen fusie, wel een verregaande samenwer-
king. wij zijn geen vragende partij voor een fusie. Maar als een fusie ooit verplicht zou worden, willen 
we wel voorbereid zijn.” De vier gemeenten hebben deels inspiratie gehaald bij de burgemeester van 
Vorselaar Lieven Janssens, die eerder een uitgebreid samenwerkingsverband opzette onder de vorm 
van de projectvereniging ‘neteland’, samen met Herentals, Grobbendonk, Olen, Herenthout en Vorse-
laar. Burgemeester kwam de samenwerking vorig jaar toelichten. Het concept werkt daar heel duidelijk. 

Vredegerecht Landen-Zoutleeuw tijdelijk in stadhuis Zoutleeuw

De zetel Zoutleeuw van het vredegerecht Landen-Zoutleeuw, bevoegd voor de gemeenten 
Zoutleeuw, Kortenaken en Geetbets, is sedert 22 augustus tijdelijk verhuisd naar de sint-Truidense-
steenweg 1B in Zoutleeuw, het wijkkantoor van de Politiezone Getevallei. Telefoon (011-58.69.90) 
en mailadres (vred.zoutleeuw@just.fgov.be) blijven behouden. De zittingen van het vredegerecht 
worden vanaf september gehouden in het stadhuis van Zoutleeuw, Aen den Hoorn 1.

Steun aan landbouw via project voor meer bestuivingszekerheid

Van begin 2016 tot en met juni 2019 werkte Regionaal Landschap Zuid-Hageland in Zuid-Hageland 
aan een interregproject om de bestuivingszekerheid bij appel en peer te vergroten. Dit samen met 
dertig fruittelers, waaronder Kris Wouters, Boris Wouters, Filip Bleeser en bio-bedrijf Bleeser uit de 
gemeente Geetbets. Dit gebeurde voornamelijk met de voorziening van nestgelegenheid (houten 
kasten met bamboe) voor metselbijen die de nesten spontaan vanuit de omgeving bezetten. De ge-
meente Geetbets verleent 5.000 euro steun, gespreid over twee jaren.

Rondvraag bij een aantal telers leert ons dat er nog absoluut inte-
resse is bij de meeste deelnemers om verder aan de slag te gaan 
met deze bijen, en dat wellicht ook nog nieuwe telers kunnen 
aangesproken worden hiervoor. De metselbijen vervangen de ho-
ningbijen of andere bestuivers niet, maar de telers geloven wel dat 
er zo meer zekerheid is op een voldoende bestuiving tijdens een 
‘slechte’ bloesemperiode (vrij koud, regenachtig of winderig weer). 
Dit gezien deze ‘hommelige’ metselbijen ook in minder gunstige 
omstandigheden in het fruit vliegen. Daarnaast vliegen ze ook op 
de Conférencepeer in tegenstelling tot honingbijen, waarbij bestuiving meer pitvorming oplevert en zo 
resulteert in een beter gevormde en dikkere vrucht. er werden bij meer dan 10 telers ook bloemrijke 
heggen geplant om de voor deze bijen vereiste zogenaamde ‘bloeiboog’ te versterken, wat dan weer 
bijdraagt tot landschapsversterking en meer kansen voor natuurlijke plaagbestrijding.

De gemeente Geetbets zal in totaal 5.000 euro, gespreid over twee jaar (2020-2021), financieren voor 
de personeelskost van RLZH voor de opvolging van de kasten bij de telers en adviesverlening. Dit project 
kadert binnen landbouw en natuur en kan aantonen dat beide hand in hand kunnen gaan. Op deze 
manier kunnen mogelijk bruggen tussen beide gebouwd worden.

Geetbets is een gemeente met heel wat fruittelers. Gelet op de schade die werd geleden in de fruit-
teeltsector is elke ondersteuning interessant. in de natuur krijgen de bijen het ook zwaar te verduren, 
elke ondersteuning daarvoor is sowieso meer dan de moeite waard. 

Geetbets ondertekent samenwerkingscharter 
met Kortenaken, Linter en Zoutleeuw 
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Twee nieuwe boeken onder de gemeenschappelijke titel ’75 jaar later’

Guy Leus besteedt veel aandacht aan oud-strijders en bevrijding 

Naar aanleiding van 75 jaar bevrijding van Geetbets schreef geschiedkundige en auteur Guy Leus 
een boeiend tweedelig boekenpakket met veel aandacht voor de lokale oud-strijders en de bevrij-
ding. De Geetbetse auteur besteedde maandenlang tot 15 uur per dag aan dit lijvig werk.

“Vijfentwintig jaar geleden bracht de Geschiedkundige Kring Limes Gatia als eerste boek mijn werk Zij 
waren hier, zij zijn hier uit, naar aanleiding van vijftig jaar bevrijding”, zegt Guy Leus, secretaris van de 
kring. “Boeken 24 en 25 vormen nu anno 2019 het tweedelige boekenpakket 75 jaar later.”

Het eerste deel omvat de gebeurtenissen tussen 10 en 14 mei 1940 in Geetbets en bespreekt de 
oud-strijders van Grazen en Rummen. in het tweede deel staan de oud-strijders van Geetbets in de 
schijnwerpers, naast de bevrijding op 6 september 1944, een hoofdstuk Moord en brand te Rummen, 
een alfabetische index van de namen van de 456 oud-strijders, de verschillende legereenheden en 
stalags (krijgsgevangenkampen) én een aantal kaarten.De twee boekdelen samen tellen 658 pagi-
na’s, 750 foto’s, honderden documenten en kaarten én drie dagboeken. Voor zover gekend wordt de 
eenheid van elke oud-strijder vermeld. Telkens wanneer een nieuwe eenheid aan bod komt, wordt het 
traject van deze eenheid van 10 tot 28 mei geschetst, zodat de (klein)kinderen kunnen volgen waar 
hun (groot)vader precies was. Van een aantal krijgsgevangenen werd ook de Duitse ‘Personalkarte 
Kriegsgefangene’ opgenomen.”

De zoektocht naar de uiteindelijk 456 oud-strijders liep niet van een leien dakje. Constante bij de zoek-
tocht naar foto’s van elke oud-strijder bleek dat kinderen niet wisten dat hun vader oud-strijder was en 
vaak ook krijgsgevangene. “ik moest geregeld bewijzen dat het wél zo was en had tal van discussies”, al-
dus Guy Leus. “De oud-strijders konden achteraf duidelijk niet over hun beleefde verschrikking spreken.”

Het boekenpakket 75 jaar later in vierkleurendruk kost 48 euro en is al lang niet meer 
aan zijn eerste druk toe. Meer info: Guy Leus (011-58.10.76 of guy.leus@skynet.be).

Algemeen verbod op vuurwerk en aanverwanten
in Geetbets geldt al enkele jaren een algemeen verbod op vuurwerk. sinds mei van dit 
jaar kennen we ook in Vlaanderen een algemeen verbod op het afsteken van feest-
vuurwerk, op het ontploffen van voetzoekers, het afvuren van carbuurkanonnen en het 
oplaten van wensballonnen. 

Je kan als burgemeester van je gemeente in uitzonderlijke gevallen toestemming verlenen om het 
afsteken van feestvuurwerk toch te laten doorgaan. wensballonnen oplaten blijft altijd verboden.

Om onze medeburgers te behoeden voor eventuele ongelukken, heeft Vlaanderen een nieuwe 
flyer gemaakt die wijst op de belangrijkste gevaren en de manieren om ze te voorkomen.

 Download de communicatiedragers op http://bit.ly/Fireworks_19
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Naar De Markthallen aan verlaagd tarief in november en december

Herdenkingsprogramma beide Wereldoorlogen op 11 november

Naar jaarlijkse gewoonte worden beide Wereldoorlogen herdacht op 11 november. 
Die datum valt dit keer op een maandag.

De plechtigheden starten om 10 uur in de kerk van 
Grazen. een half uur later volgt een plechtigheid 
in Geetbets aan de monumenten naast de kerk. 
Om 10.45 uur is het stationsplein aan de beurt 
voor een hulde aan het herdenkingsmonument en 
om 11 uur op het Dorpsplein in Rummen.

De plechtigheden worden afgerond met een Te 
Deum in de sint-Ambrosiuskerk van Rummen en 
een receptie in Café Bij Moe (Persoonstraat).

Meerdere voorstellingen in de maanden november en december in De Markthallen Herk-de-Stad zijn 
uitverkocht. Hieronder nog enkele optredens waarvoor nog toegangskaarten beschikbaar zijn. Wie 
gebruik maakt van de intergemeentelijke cultuurcheque krijgt toegang aan verlaagde prijs.

       Donderdag 7 november om 20.15 uur

Portland
Ontdek het Belgisch muziektalent Portland, winnaar van De nieuwe Lichting 2018 en finalist van Hu-
mo’s Rockrally 2016. "Fris, folkachtig maar heel hedendaags. een mooi dekentje van 
muziek", wordt Portland omschreven.

Portland, dat zijn Jente, sarah, Gill en Arno, afkomstig uit 
het Leuvense. Deze indierockband flirt graag met elektrische 
sounds en ze durven al eens meerstemmig te zingen. een flirt 
waar wij graag voor vallen. Genre: indie, pop, dreampop, sin-
ger-songwriter

       Zaterdag 14 december om 20.15 uur

Lucien Van Impe en Freddy Maertens
een onvergetelijke muzikale avond met twee van de beste wielren-
ners aller tijden. een avond waarop zeges opnieuw gevierd worden 
en nederlagen opnieuw geleden worden.

 Tickets VVK: 15 euro, kassa: 17 euro. Jongeren <18 jaar: 8 euro.i
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Jouw activiteit in de volgende G’zet? 
Geef je evenement in vóór 3 december 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.

Nacht vd Trappist

T vr 01/11/19
H warande veld
     warande - 3454 Rummen (Geetbets)
    d /
     scouts Geetbets
     
      

VR 01/11/2019

Breugelavond Chiro Hogen  

T za 09/11/19
H Parochiezaal Hogen
     Hogenstraat 101 - 3450 Geetbets
    d 16
i ewoud@chirohogen.be
     Chiro Hogen

    
     

ZA 09/11 /2019

NVDJ & 30+ room  

T za 02/11/19
H warande veld
     warande - 3454 Rummen (Geetbets)
    d 5
     scouts Geetbets

    
     
      

ZA 02/11 /2019

Wandelen met Okra Geetbets

T di 12/11/19 om 13u30
H vertrek De witte van tilles
    steenstraat 7 - 3450 Geetbets
    d /
i gemma.okrageetbets@gmail.com
    Okra Geetbets
     
      

Di 12/11/2019

2de Countryavond tvv Type 1 
Diabetesfonds Hippo and Friends

T za 16/11/19
H goc Pax
    Ketelstraat 18 A - 3454 Rummen 
    d 5
i ria_fets@hotmail.com
     Hippo and Friends
     
      

ZA 16/11/2019

Dag van de ambachten

T zo 17/11/19
H Mandenmakerij Cattelant
    Dorpsstraat 86 - 3450 Geetbets
     d /
i cattelant@skynet.be
     Cattelant

ZO 17/11/2019

Kaas en wijnavond Natuurpunt

T za 23/11/19
H Parochiezaal
    Ketelstraat 40 - 3454 Rummen (Geetbets)
    d 15
    natuurpunt

ZA 23/11/2019

De Grote Pieten Quiz

T za 23/11/19 om 20u00
H Bevo-Dome
    Dorpsstraat 3 B - 3450 Geetbets
    d 25 / ploeg / max. 5 personen
i bevoquiz@gmail.com
     

ZA 23/11/2019

Bullet Journaling

T di 03/12/19
H Gemeentehuis Geetbets
    Dorpsstraat 7 - 3450 Geetbets 
     d 21
i info@vormingplusob.be
     Vormingplus Oost-Brabant

Di 03/12/2019

Positief denken
De kunst van het genieten

T wo 11/12/19
H Gemeentehuis Geetbets
    Dorpsstraat 7 - 3450 Geetbets
     d 10
i info@vormingplusob.be
     Vormingplus Oost-Brabantt

WO 11/12/2019

Wandelen met Okra Geetbets

T di 10/12/19 om 13u30
H vertrek parking Begijnhof sint-Truiden
    sint-Truiden
     d /
i gemma.okrageetbets@gmail.com
     Okra Geetbets

Di 10/12/2019
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Sociaal tarief voor telefonie en internet

Het sociaal tarief is een korting op de (vaste of mobiele) telefoon- of internetrekening. Als je in aan-
merking komt voor het sociaal tarief, dan betaal je minder voor je telefoonaansluiting. Je betaalt ook 
een lager abonnementsgeld en een lager gesprekstarief.

 Voorwaarden 

Je komt in aanmerking voor het sociaal telefoontarief als:

• als er in je gezin niemand is die van het tarief geniet. Want het tarief wordt toegekend voor één 
   aansluiting, telefonie of internet, per huishouden;
• de factuur op jouw naam staat, het sociaal tarief is een persoonlijk recht;
• je aangesloten bent bij een operator die het sociaal telefoontarief aanbiedt. 

Daarnaast moet je behoren tot één van onderstaande doelgroepen:

• 65-plusser zijn met bepaalde inkomensvoorwaarden
• minstens 66% gehandicapt zijn en voldoen aan bepaalde voorwaarden
• een leefloon ontvangen
• slechthorend zijn 
• een laryngectomie ondergaan hebben
• een militaire oorlogsblinde zijn

uitgebreidere voorwaarden bij bovenstaande doelgroepen vind je op de website van het Belgisch 
instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BiPT) www.bipt.be 

 Procedure 

LET OP: IN TEGENSTELLING TOT HET SOCIAAL TARIEF VOOR ELEKTRICITEIT EN GAS, DAT AU-
TOMATISCH WORDT TOEGEKEND, GEBEURT DE AANVRAAG VOOR HET SOCIAAL TELEFOON-
TARIEF DUS NIET AUTOMATISCH!

Als je dus denkt te voldoen aan de voorwaarden voor het sociale telefoontarief, dan moet je je 
aanvraag indienen bij de operator van je keuze. we zetten de telefoonnummers even op een rijtje: 
Proximus: 0800-22 800 / Base: 0486-19.19.99 / Orange: 02-745.95.00 / scarlet: 02-275.27.27 / 
Telenet: 015-66.66.66 / VOO: 078-50.50.50

De bel-me-niet-meer-lijst

Heb je genoeg van al die commerciële telefoontjes? schrijf je dan in op de “Bel-me-niet-meer-lijst”. 
Die lijst zorgt ervoor dat je geen ongewenste reclame meer ontvangt via de telefoon. Bedrijven en 
organisaties zijn dan op straffe van boetes, wettelijk verplicht om je telefoonnummer en naam te 

schrappen in hun belbestanden.  Je zal dan niet meer gebeld worden voor hun 
producten, diensten of speciale promoties. Registreer je nummer online via de 
site https://www.dncm.be.  

Binnen de vijf werkdagen na je inschrijving zal je telefoonnummer in de lijst terug te vinden zijn.
Deze inschrijving is van onbepaalde duur. Je kan de gegevens van je inschrijving op elk moment 
wijzigen (bijvoorbeeld een nieuw telefoonnummer toevoegen of een telefoonnummer schrappen).
uitschrijven is ook altijd mogelijk. 

Als sommige bedrijven je, ondanks je inschrijving op deze lijst, toch nog blijven bellen voor marke-
tingdoeleinden, meld dit dan op: http://meldpunt.belgie.be (rubriek ‘Vervelende telefoontjes’). 
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Zorg dat je niets mist door griep: laat je vaccineren!

Elk jaar opnieuw brengt de winter vervelend gezelschap met zich mee : griep. Gemiddeld wordt 
één op de tien mensen ermee besmet. Meestal genezen ze vanzelf na enkele dagen, maar bij 
sommigen kan griep ernstige gevolgen hebben. Elk jaar sterven ook honderden mensen aan de 
gevolgen van de ziekte.
Vaccinatie is de beste manier om je tegen griep en vooral de gevolgen ervan te beschermen. Ben 
je gevaccineerd, dan is de kans dat je griep krijgt veel kleiner. Krijg je toch griep, dan word je met 
een vaccinatie minder ziek en is de kans op complicaties zoals een longontsteking veel kleiner.

à Voor wie is vaccinatie belangrijk?

Vaccinatie tegen griep maakt geen deel uit van het basisvaccinatieschema. De griepprik is wel sterk 
aanbevolen voor:

• 65-plussers;
• vrouwen die zwanger zijn tijdens het griepseizoen;
• chronisch zieken: mensen met een hartziekte, een longziekte zoals ernstig astma of COPD, 
   een lever- of nierziekte, of chronische spierziekte, of met diabetes;
• mensen verminderde weerstand door andere ziekten of door een medische behandeling
• al wie in een woonzorgcentrum, psychiatrische instelling voor lang verblijf of instelling voor perso-
   nen met een beperking opgenomen is;
• iedereen die onder hetzelfde dak woont als de bovengenoemde risicopersonen of zorgt voor 
   kinderen jonger dan 6 maanden;
• iedereen werkzaam in de gezondheidssector.

Ook voor gezonde mensen vanaf 50 jaar kan vaccinatie zinvol zijn. Bespreek het met je huisarts.

à Wanneer laat je je vaccineren?

De jaarlijkse griepvaccinatie wordt best toegediend tussen midden oktober en midden november. 
Het vaccin beschermt pas goed na twee weken en is maar goed voor één winterperiode. elk jaar 
circuleren er immers andere types griepvirussen en de samenstelling van het vaccin moet telkens 
worden aangepast.

à Hoe laat je je vaccineren?

Vraag een voorschrift aan je arts en haal het vaccin bij je apotheker. Ga vervolgens zo snel mogelijk 
naar je arts om het vaccin te laten plaatsen. Bewaar het vaccin in de koelkast, anders wordt het waar-
deloos. Ben je iemand voor wie het vaccin wordt aanbevolen, dan wordt jouw griepvaccin gedeeltelijk 
terugbetaald. Het kost dan ongeveer 6 euro. Heel wat mutualiteiten geven nog extra korting. Voor 
mensen die in een woonzorgcentrum of in sommige andere instellingen verblijven, is het vaccin gratis 
in Vlaanderen.

Meer info? 
Praat erover met je arts of apotheker of surf naar www.laatjevaccineren.be i
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OCMW Geetbets reorganiseert haar thuisdiensten

De maaltijden van onze OCMW-thuisbedeling zullen vanaf 2020 in de keuken van WZC Betze Rust 
bereid worden. De OCMW-poetsdienst in Geetbets wordt ook vanaf 1 januari 2020 overgedragen 
aan de lokale Dienstenchequeonderneming DCO Geetbets, gevestigd in ons gemeentehuis. De 
personeelsleden kunnen, zo ze dat wensen, aan de slag bij onze Dienstenchequeonderneming 
DCO Geetbets en zo dezelfde klanten bedienen.

Vooreerst willen we voor onze klanten van het OCMw zeker en vast niet ons sociaal beleid inperken 
of bepaalde dienstverlening afschaffen, zeker en vast niet. Als bestuur zijn we echter gaan kijken hoe 
we dezelfde dienstverlening kunnen aanbieden aan onze burgers en klanten, maar op een financieel 
rendabelere manier voor de belastingbetaler van Geetbets, Rummen en Grazen.

in tegenstelling met wat in de kranten verscheen worden onze thuisdiensten van het OCMw  niet 
stopgezet.  Het OCMw  heeft vandaag een thuisbedeling van maaltijden. Die zullen we nog steeds 
hebben in de toekomst.  Het OCMw heeft sinds vorige legislatuur ook een dienst gespecialiseerde 
aanvullende thuiszorg. Deze wordt eveneens verdergezet. De werking van de klusjesdienst van het 
OCMw blijft dezelfde.  Het OCMw heeft een poetsdienst. en ook deze willen we verderzetten met 
onze partnerorganisatie de Dienstenchequeonderneming DCO De Gouden Dienst, gevestigd in het 
gemeentehuis. Ook vanuit het OCMw zal er een administratieve overdracht en ondersteuning blijven 
voor de klanten. Ook die dienstverlening willen we niet afschaffen. Onze sociale dienstverlening is 
sinds begin dit jaar uitgebreid met de peuteropvang in het legaat. Ook deze blijft behouden. 

Het gaat om een reorganisatie waarbij zo-
wel de belangen van de klanten als van het 
OCMw-personeel in acht genomen worden. 
na een grondige analyse van die thuisdiensten 
blijken zowel poetsdienst als maaltijdbedeling 
zeer zwaar verlieslatend te zijn. Het OCMw 
blijft dus warme maaltijden aanbieden. woon-
zorgcentrum Betze Rust gaat nu, net als voor 
OCMw-nieuwerkerken, de maaltijden voor de 
thuisbedeling van OCwM-Geetbets bereiden. 
Alleen de kok verschilt. De nieuwe situatie blijft 
verlieslatend, maar betekent een minderuitga-
ve van 330.000 euro tot en met 2025.

Ook voor de poetsdienst werd een alternatief gevonden. Dienstencheque-onderneming ‘De Gouden 
Dienst’ en het strijkatelier zijn gehuisvest in het gemeentehuis. De DCO is bereid alle klanten over 
te nemen. Alle personeelsleden die wensen over te stappen naar de DCO, krijgen een sollicitatiege-
sprek. Als alle klanten overgaan, kunnen ook alle medewerkers hetzelfde werk bij dezelfde klanten 
verderzetten. De OCMw-poetsdienst lijdt gemiddeld 276.000 euro verlies per jaar of 1,4 miljoen 
euro tijdens de volgende meerjarenplanning bij behoud.

De medewerkers van de sociale dienst zullen de volgende weken contact opnemen 
met onze klanten van het OCMW om een eventuele overgang te bespreken. 
Heb je zelf vragen, contacteer gerust onze medewerkers van het Sociaal Huis op het 
nummer 011-58.65.80.

i
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Woon gezond, kies bewust

Wist je dat de lucht in je woning meer vervuild kan zijn dan de buitenlucht? Natuurlijk zit 
de buitenlucht daar soms voor iets tussen, maar zonder dat je het beseft, vervuil je de 
binnenlucht thuis ook door producten die je gebruikt of door nieuwe materialen die je in 
huis haalt. Ook vervuilde lucht ín huis kan je gezondheid schaden. Maar gelukkig kan je 
daar zélf iets aan doen! Met onze tips kies en gebruik je producten bewuster, ventileer en 
verlucht je je woning goed en hou je schadelijke stoffen zoveel mogelijk buiten. 

       Houd je huis gezond

• Ga voor een rookvrij huis. 
• Stook zo weinig mogelijk met je kachel of haard. Bij verbranding komen allerlei schadelijke stoffen vrij.   
• Vermijd wierookstokjes en steek liever geen geurkaarsen aan.  
• Vermijd spuitbussen. Als je een spuitbus gebruikt, dan vernevel je (chemische) producten in fijne 
   druppeltjes. en die kunnen jij en je gezinsleden vervolgens via de lucht inademen.  
• Laat producten met een gevaarsymbool zo veel mogelijk in de kast staan, ook als je wilt poetsen. 
   Denk aan alternatieven zoals azijn. 
• Vermijd pesticiden. want die hebben áltijd negatieve gevolgen. Zeker voor het milieu, maar mo-
   gelijk ook voor je gezondheid.
• Woon je langs een drukke weg?  Verlucht bij voorkeur buiten de spitsuren en zo ver mogelijk van 
   de straatzijde. Zorg dat de ventilatieroosters achteraan de woning zijn.  

       Klus en (ver)bouw gezond

• Ga je je huis (her)inrichten?

Of het nu gaat om nieuwe meubels plaatsen, een verfbeurt of een opknapwerkje: sta even stil bij 
wat je precies in huis haalt. Veel nieuwe materialen geven de eerste maanden vluchtige chemische 
stoffen af. Draag indien nodig beschermende kledij en een mondmasker en volg altijd de instructies 
op de gebruiksaanwijzing van producten.

• Ga je grondig renoveren of (ver)bouwen?

Denk dan vooraf goed na over ventilatie en verluchting. Plaats bijvoorbeeld ramen met ventilatieroos-
ters of kies voor een ventilatiesysteem. Verlucht extra lang: na een grondige renovatie 6 maanden en 
bij een nieuwbouwwoning 18 maanden. Kies altijd voor materialen met een (eco)label.

(Ver)bouw klimaatbestendig. isoleer voldoende en plaats eventueel zonnewering. Je aannemer en/of 
architect kunnen je helpen met tips over gezond (ver)bouwen. Op www.bouwgezond.be staat heel 
wat nuttige info, onder meer over de relevante wetgeving.

een gezond binnenmilieu realiseren vraagt meer dan alleen bewust te kiezen tegen vervuilende stof-
fen in huis.  Andere aspecten zijn bijvoorbeeld het belang van voldoende verse lucht, opletten met 
loden leidingen, CO, ... Meer info op www.gezondheidenmilieu.be 
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Rode Kruis-Zoutleeuw-Linter-Geetbets gaat onverminderd door!

Elke vereniging kampt met een tekort aan vrijwilligers. Ook onze afdeling ontsnapt niet aan deze ten-
dens. Daarom hebben we de krachten met naburige afdelingen gebundeld, zodat we ook op jouw (sport)
manifestatie eerste hulp kunnen blijven bieden. 
Vragen? hulpdienst@zoutleeuw-linter-geetbets.rodekruis.be

Heb je een paar uurtjes tijd om ons te helpen?
Ook al wil je geen Eerste Hulp leren of geven … wil je mee helpen? wil jij jouw talent als vrijwilliger de-
len? Heb je frisse ideeën en wil je je schouders zetten onder de grootste vrijwilligersorganisatie?
Jouw talenten, enthousiasme en helpende handen kunnen we gebruiken. Je vindt vast iets wat je graag 
doet. Maak het verschil, twijfel niet, kom erbij, help ons helpen! 

Kijk op onze website:
https://www.rodekruis.be/afdeling/zoutleeuw-linter-geetbets/wat-kan-jij-doen/word-vrijwilliger 
of mail naar voorzitter@zoutleeuw-linter-geetbets.rodekruis.be 
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Verwarmingstoelage

Onder bepaalde voorwaarden heb je recht op een verwarmingstoelage.

à Over welke brandstof gaat het?

Het gaat om:

 • huisbrandolie
 • verwarmingspetroleum (type c)
 • bulkpropaangas

niet voor:

 • aardgas via aansluiting op het stadsdistributienet
 • propaangas en butaangas in flessen

à Wie kan een beroep doen op deze financiële tussenkomst?

CATEGORIE 1:
Personen met recht op een verhoogde verzekeringstegemoetkoming van de ziekte- en 
invaliditeitsverzekering. Vereist is dat het jaarlijks bedrag van het bruto belastbaar ge-
zinsinkomen van deze gerechtigden, lager of gelijk is aan 19.105,58 EuR, verhoogd 
met 3.536,95 EuR per persoon ten laste (bedragen aangepast juli 2019).

CATEGORIE 2:
Personen met een laag inkomen. Het jaarlijks bruto belastbaar gezinsinkomen is lager 
of gelijk aan 19.105,58 EuR, verhoogd met 3.536,95 EuR per persoon ten laste. er 
wordt hierbij rekening gehouden met het niet-geïndexeerde kadastraal inkomen (x 3) 
van de onroerende goederen buiten de gezinswoning.

CATEGORIE 3:
Personen met schuldoverlast. Dit zijn personen met een schuldbemiddeling in het kader 
van de wet op het consumentenkrediet of een collectieve schuldenregeling én die de 
verwarmingsfactuur niet kunnen betalen.
Hoeveel bedraagt deze toelage?
Je kan per jaar een tegemoetkoming krijgen voor maximum 1.500 liter brandstof.  
De maximumtoelage bedraagt 210 euR. Deze toelage mag je ook in verschillende 
schijven aanvragen.
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Verwarmingstoelage

Pellet- en steenkooltoelage
Mensen die hun huis verwarmen met steenkool of pellets kunnen geen aanspraak maken 
op de federale verwarmingstoelage. Mensen die het financieel minder breed hebben, en dus 
recht zouden hebben op de verwarmingstoelage, vallen uit de boot omdat ze met steenkool of 
pellets verwarmen. Om aan deze mensen tegemoet te komen, kent het OCMW jaarlijks een 
steenkool- of pelletstoelage toe aan dezelfde categorieën van gerechtigden en met dezelfde 
bedragen qua inkomstengrenzen zoals die bepaald worden door het Sociaal Verwarmings-
fonds. 

Concreet kan je deze toelage aanvragen als je: 

 • een inwoner bent van Geetbets;
 • je huis verwarmt met steenkool of pellets;
 • behoort tot één van de volgende categorieën die recht hebben op een verwarmingstoelage 
    van het sociaal Verwarmingsfonds.

Deze jaarlijkse forfaitaire vergoeding is gelijk aan de maximale jaarlijkse toelage van het sociaal 
Verwarmingsfonds en de aanvraag gebeurt op dezelfde manier als de aanvraag verwarmingstoe-
lagen. Ook hier heb je 60 dagen om je aanvraag in te dienen bij de medewerkers van loket A2. 

Let op: een steenkooltoelage of pelletstoelage kan niet worden toegekend indien er reeds een 
verwarmingstoelage is aangevraagd of verkregen! 
Je kan ook maar 1 soort toelage aanvragen: steenkool of pellets. 
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à Hoe en waar aanvragen?

BINNEN DE 60 KALENDERDAGEN NA DE LEVERING moet je je aanvraag indienen bij 
onze medewerkers Guy Laermans en Ann stassart, loket A2, AC Den Molencouter.

wat moet je meebrengen?

 • de leveringsfactuur. Indien je in een gebouw met meerdere appartementen woont, vraag 
    je aan de eigenaar of beheerder van het gebouw een kopie van de factuur en een attest 
    met vermelding van het aantal appartementen waarop de factuur betrekking heeft; 
 • je identiteitskaart;
 • een klevertje van de mutualiteit;
 • het meest recente aanslagbiljet van de personenbelasting of een ander bewijs van inkomsten;
 • indien je tot categorie 3 behoort : de beslissing van toelaatbaarheid van de collectieve 
    schuldenregeling of een attest van de persoon die de schuldbemiddeling verricht.

Graag nog wat meer informatie? 
Contacteer onze medewerkers op 011-58.65.79.
Of surf naar www.verwarmingsfonds.be 
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VeiLiGHeid

Mijn dossier geeft online toegang tot je dossier in het RijksregisterRookmelders voor kansengroepen 

Een actie in samenwerking met de Brandweerzone OOST 
en het IGS Best Wonen Tussen Zoet en Zout

Vanaf 2020 is iedere woning in Vlaanderen verplicht rookmelders te hebben. Op 26 september 
werd het startsein gegeven voor de verbetering van de brandveiligheid in de huizen van inwoners 
uit de kansengroepen in onze regio. 

in de brandweerkazerne van Leuven werden voor het werkingsge-
bied van de iGs Best wonen Tussen Zoet en Zout 166 rookmelders 
overhandigd. Het iGs zal in de loop van 2020, via eigen netwerk 
van ondersteuners van doelgroepen, ervoor zorgen dat er in Tienen, 
Geetbets en Zoutleeuw, deze rookmelders bij de zwaksten onder de inwoners geplaatst worden. Voor 
Tienen zijn er 117, voor Geetbets 20 en voor Zoutleeuw 29 rookmelders ter beschikking gesteld. Het 
belang van de aanwezigheid, van de correcte plaatsing en de werking ervan zal aan de inwoners 
uitgelegd worden.

samen kunnen wij ervoor zorgen dat 1.800 rookmelders in woningen 
van sociaal-zwakkeren geplaatst worden in het werkingsgebied van de 
Brandweerzone Oost. 
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in Geetbets ligt één van dé natuurparels van Vlaams-Brabant: Aronst Hoek. Natuurpunt wil de 
inwoners van Geetbets via G’zet informeren over wat er reilt en zeilt in dit robuuste natuurgebied 
in en langs de Getevallei. 

Het natuurgebied Aronst Hoek strekt zich uit binnen een brede overstromingsvlakte langs de samen-
vloeiing van Gete en Melsterbeek. Zo bakent het bijna de natuurlijke grens af tussen wat ooit Prins-
bisdom Luik en Hertogdom Brabant was. in een richting van ZZw naar nnO bestrijkt Aronst Hoek in 
vogelvlucht meer dan 8,5 km op het grondgebied van de gemeente Geetbets en de stad Zoutleeuw. 
sinds de opstart van het project begin de jaren 2000, wist natuurpunt hier een robuust natuurgebied 
van meer dan 320 ha uit te bouwen. Het gebied wordt vandaag opengesteld voor het publiek dank-
zij een dens netwerk van wandelpaden. Het natuurgebied wordt beheerd door het beheerteam van 
natuurpuntafdeling Gete-Velpe. in de nabijheid van Aronst Hoek situeren zich nog enkele kleinere 
projecten met waardevolle natuur zoals het ecologisch bosuitbreidingsproject Rummens Bos, het 
erfgoed/natuurproject Kasteel van Terlenen en het gemeentelijke warandebos, ter hoogte van de 
voormalige burcht van Rummen. 

  • Variatie 

wat Aronst Hoek zo bijzonder maakt is de enor-
me variatie. Je wandelt er langs metershoge riet-
velden en begraasde rietruigtes, door halfopen 
struwelen waar je de Gallowayrunderen wel eens 
kan tegenkomen. Via zompige broekbossen krijg 
je prachtige uitzichten over plas-dras situaties 
(zie foto) waar water tijdelijk opgevangen wordt 
en traag weer naar de diepere grondwaterlagen 
sijpelt. Aansluitend vind je eeuwenoude overstro-
mingsgraslanden met structuurrijke doornhagen en bramenkoepels, en her en der overleven nog 
rijen oude knotwilgen. De graslanden worden in de regel gemaaid en/of begraasd in samenwerking 
met lokale landbouwers. Van dit zogenaamde ‘bocagelandschap’ vind je het meest intacte deel 
terug in het Betserbroek, ten zuiden van de Verdaelstraat-Dorpsstraat. Dit alles heeft een enorme 
aantrek op fauna en fl ora. Dankzij het doelgericht natuurherstel van de afgelopen jaren, werden 
hier al meer dan 1.400 soorten vastgesteld sinds 2008 (bron: https://waarnemingen.be/). Tot de ver-
beelding sprekende soorten zijn bijvoorbeeld de wulp waarvan Aronst Hoek jaarlijks nog een vijftal 
koppels huisvest of de Moerassprinkhaan, een grote veldsprinkhaan met de Belgische driekleur op 
z’n scheen. Ook de prachtige Zwanenbloem die de greppels een roze schijn geeft kan je er vinden, 
maar vergeet zeker niet de jaarlijks overwinterende wilde en kleine zwanen waarvoor vogelkijkers van 
heinde en ver afzakken naar de streek.

Tekst: Kevin Lambeets (kevin.lambeets@natuurpunt.be)
Verantwoordelijke Aronst Hoek: Marc Op de Weerdt (m.opdeweerdt@gmail.com)

Meer info en wandelen? 
iedere eerste zondag van de maand om 9 uur is er een begeleide wandeling 
https://www.natuurpunt.be/natuurgebied/aronst-hoek 
https://www.wandelknooppunt.be/routeplanner?kaart=getevallei

MiLieU

Natuurrubriek: Aronsthoekje
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Mijn dossier geeft online toegang tot je dossier in het RijksregisterRiolerings- en wegenwerken Glabbeekstraat na bouwverlof 2020

De riolerings- en wegenwerken in het tweede gedeelte van de Glabbeekstraat starten in het bes-
te geval na het bouwverlof 2020. Ze duren mogelijk 2,5 tot 3 jaar.

De tweede infoavond over de aanleg van gescheiden riolering door Aquafi n vanaf het kruispunt 
Glabbeekstraat - spoorwegstraat tot in Terweiden (Budingen) via de Budingense Boomgaardstraat 
en een nieuwe weg met fi etspaden tot even over de grens met Budingen, werd druk bijgewoond. wat 
de Glabbeekstraat betreft, wordt na gescheiden riolering een wegdek in beton aangelegd, met een 
totale breedte van 6 m of 5,40 m, met aan beide zijden een platte boordstrook van 30 cm. De aan-
leg van een fi etspad van 1,5 m breed, aan beide zijden van de weg, neemt de gemeente Geetbets 
voor haar rekening. Achter de fi etspaden is een vrije strook van 50 cm nodig voor de veiligheid van 
onder meer de fi etsers, voertuigen die zich van een inrit van de woningen op de weg willen begeven 
en het ondergronds leggen van nutsvoorzieningen. Om dat te realiseren zijn 175 onteigeningen no-
dig, die variëren tussen 75 cm en uitzonderlijk 2 m wat de breedte betreft richting de woningen. Alle 
bovengrondse kabels van nutsvoorzieningen verdwijnen uit het straatbeeld en er komt een nieuwe 
openbare straatverlichting. Daar meerdere woningen te kort bij de straat staan, wordt de nieuwe 
weg op meerdere plaatsen versmald tot één rijstrook met een voorrangsregeling. Het regenwater 
wordt zoveel mogelijk naar de Roelbeek geleid via bufferbekkens om wateroverlast te vermijden. 
Ook grachten worden gedeeltelijk verbreed om regenwater op te vangen. Te bouwen pompstations 
in Budingen zorgen voor het overbrengen van afvalwater. 

    Zone 50 en zone 70

Heel belangrijk na het beëindigen van de werken is de invoering van zone 50 voor heel de Glabbeek-
straat tot aan het rechte weggedeelte in agrarisch gebied, op enkele honderden meters van de grens 
met Budingen, waar 70 km/uur in voege blijft tot net voor de Roelbeekbrug. Tijdens de werken wordt 
een grote omlegging voorzien over Grazen. De Lijn zal wellicht tijdelijke haltes creëren. De gespreide 
bushalte De Zevenslaper en woningnummer 150 verhuist na de werken defi nitief naar de site van 
het voormalige Bets Gym, het huidige OCMw-pand.
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