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IN DE KIJKER

in de kijker
Dankjewel Patricia, welkom Liesbeth!
Op 1 mei jl. ging Patricia Vansimpsen op pensioen, na een 25-jaar lange loopbaan bij de gemeente. Sinds 11 mei is Liesbeth Colin aan de slag als verantwoordelijke van de BKO (Buitenschoolse
KinderOpvang) om haar op te volgen. Tijd om hen allebei even in de kijker te zetten, als dankjewel
aan Patricia en hartelijk welkom aan Liesbeth !
Patricia was al op jonge leeftijd gebeten door de microbe om met kinderen bezig te zijn. Op haar 14de
werkte ze reeds als monitrice bij speelplein, ze was hoofdleidster van de chiro en na haar studies regentaat Nederlands, Engels, Duits en godsdienst kwam ze in het onderwijs terecht. Sinds 1995 werkte ze
voor de BKO en de dienst jeugd in Geetbets, en de laatste 10 jaar enkel voor de dienst BKO. Dat heeft
ze altijd heel graag gedaan, niet alleen omwille van het werken met kinderen maar ze putte ook veel
voldoening uit de vele contacten met de ouders en uit het samenwerken met haar team kinderbegeleidsters. Leuke herinneringen blijven door de vele gekke voorvalletjes en aan de grappige uitspraken
die ze over de jaren heen te horen kreeg in de opvang : “Ik heb geen inspinazie meer “ is een blijvertje
dat nog regelmatig weerklinkt ten huize Vansimpsen.
Patricia en haar echtgenoot hebben zelf samen 6 kinderen en 11 kleinkinderen dus ze blijft nog wel
even in de sfeer. Alhoewel dat nu met de coronamaatregelen op een laag pitje staat. Maar tijd om zich
te vervelen heeft ze niet, want ze is ook nog eens superhandig, dus ze is altijd wel bezig met een of
ander knutsel- of handwerkje. Of onderweg naar ergens met de fiets…
Omwille van de coronamaatregelen is het pannenkoekenfeest waar ze zo naar uitgekeken had als afscheidsfeest in de opvang helaas niet kunnen doorgaan, maar ze is wel blij is dat ze met een gerust hart
op pensioen kon vertrekken want ze is er zeker van dat de BKO in heel goede handen is bij Liesbeth.
En daar mag ze vrij gerust in zijn want Liesbeth werkte de voorbije 7 jaar reeds als coördinator voor de
buitenschoolse kinderopvang in Hasselt. Ze wist dus wel wat ze mocht verwachten van haar nieuwe
job. Na 7 jaar was het de kleinschaligheid van een gemeente die haar aantrok. Hier kan ze nog echt
het verschil maken, ze is veel meer betrokken bij de job,
het takenpakket is veel gevarieerder en er is veel nauwer
contact met ouders en kinderen. En het feit natuurlijk dat
Geetbets veel vlotter bereikbaar is dan Hasselt heeft ook
meegespeeld bij haar keuze om in Geetbets te komen werken.
Starten in een nieuwe job in deze coronatijden is niet evident, want niets is nog zoals het zou moeten zijn. Het voordeel is wel dat je heel snel leert, en de begeleidsters in de
opvang doen ook hun uiterste best om Liesbeth te “begeleiden” in haar nieuwe werkomgeving. In normale tijden
kan Liesbeth haar overtollige energie kwijt in het fitnesscentrum, nu geniet ze van de zomer met haar gezin en leest
ze makkelijk 3 boeken per week in haar vrije tijd. Maar net
als iedereen hoopt ze snel weer terug te keren naar normale tijden, waar kinderen gewoon kunnen samen spelen en
er leuke uitstappen kunnen georganiseerd worden door de
dienst BKO.
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De afgelopen drie maanden bevonden we ons in een totaal ongewone situatie. Het coronavirus heeft
ons leven plots ingrijpend veranderd. De Federale overheid en de nationale veiligheidsraad kondigden midden maart de federale fase af van de noodplanning. Intussen hebben we verschillende fases
doorlopen en geven experts naar aanleiding van een aantal gunstige criteria groen licht voor weer een
nieuwe fase in de geleidelijke afbouw van de diverse maatregelen.
Het doel is naar een evenwicht te streven tussen de fysieke en mentale gezondheid, het vervullen van
de pedagogische opdrachten op vlak van onderwijs en de heropstart van de economie. We moeten
echter op onze hoede blijven en onze verantwoordelijkheid blijven nemen.
Er blijven nog steeds een aantal algemene principes van kracht. De elementaire hygiënemaatregelen
blijven noodzakelijk. In uw sociale contacten moet een mix van verschillende leeftijden worden vermeden, net als een mix van verschillende sociale kokers (groepen) die voorheen niet met elkaar in contact
kwamen. Wanneer contacten niet vermeden kunnen worden, dienen de social distancing maatregelen
maximaal gerespecteerd te worden. In situaties waarin dit niet gegarandeerd kan worden moeten
andere passende maatregelen toegepast worden o.a. het dragen van een mondmasker… Onze politiediensten zullen blijvend controles uitvoeren om het naleven van deze maatregelen te verzekeren.
Al onze inwoners kregen eind april een eerste mondmaskers thuis bedeeld. Einde mei kregen jullie
allen een tweede mondmasker door de gemeente aangeboden. Indien het beloofde federale initiatief
ook nog resultaat oplevert, zal dit in een latere fase ook nog als derde aanbod gratis bedeeld worden.
Onze gemeentelijke dienstverlening blijft gegarandeerd. Bij de heropstart zullen we uitsluitend op afspraak werken. De door de gemeente georganiseerde en geplande evenementen zijn geannuleerd tot
einde juni. De gemeentelijke vakantiewerking voor onze allerkleinsten zal wel georganiseerd worden
tijdens de maanden juli en augustus. Met het Doe-boek van het beleefproject en het vakantieboek
van onze kunstacademie biedt de gemeente de kinderen enkele leuke alternatieven aan om thuis
gezond, sportief en kunstig bezig te zijn. Kermissen zullen eerder in een afgeslankte versie doorgaan.
We hebben zeker nog een hele weg af te leggen voor we weer in het vroegere ritme kunnen werken,
ontspannen en leven.
Toch wens ik jullie allen zonnige en gezonde vakantiemaanden toe. Als jullie beslissen om voor een staycation in eigen
land te gaan verwijs ik graag naar de wandelroutes opgenomen in ons vernieuwd stratenplan dat binnenkort bedeeld
wordt. Je vindt er ook een overzicht van de speelpleintjes op
terug waar jullie weer terecht kunnen voor een aangenaam
verblijf in eigen omgeving.
Wees voorzichtig, neem je verantwoordelijkheid en zorg goed
voor elkaar.

Jo Roggen
Burgemeester
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Heropstart gemeentelijke diensten
Corona beheerst nog altijd een groot deel van ons leven en sinds een paar weken zitten we alweer
in een nieuwe fase van de exit-strategie. Zoals reeds in de media aan bod is gekomen worden de
maatregelen verder versoepeld. Tot nu toe werkten we achter gesloten deuren en waren afspraken
enkel mogelijk voor dringende zaken. Daar komt nu verandering in.
De gemeentelijke dienstverlening wordt geleidelijk heropgestart, weliswaar uitsluitend op afspraak. een
afspraak maak je online via https://afspraken.geetbets.be/ of telefonisch op het nummer 011 58 65 00.
De voordeur blijft gesloten en de bezoekers met een afspraak dienen zich aan te melden aan de parlofoon. Je wordt aangemeld in het klantgeleidingssysteem en neemt zelf je ticket met volgnummer uit de
printer. De bezoekers zijn verplicht om een mondmasker te dragen, voor degenen die er geen hebben
kan er een herbruikbaar mondmasker aangekocht worden aan de prijs van d 3,00. De opbrengst gaat
nadien naar een goed doel.
De lift mag enkel gebruikt worden voor personen met een beperkte mobiliteit.
• Onthaal
Vermits het aantal bezoekers zo veel mogelijk moet beperkt worden, is er tijdelijk geen snelloket meer
beschikbaar aan het onthaal voor verkoop van afvalzakken, containerparkpasjes, enz. Voor afvalzakken
kan u in de winkel terecht en containerparkpasjes worden digitaal opgemaakt en per e-mail bezorgd.
• Burgerzaken
werkt uitsluitend op afspraak en aan het onthaal is er tijdelijk een snelbalie burgerzaken voorzien. Zij
behandelen ook het afleveren van e-ids, rijbewijzen, reispassen en attesten en ook dat gebeurt enkel
op afspraak.
• Vrije tijd
De zalen die beheerd worden door de gemeente kunnen geboekt worden, in juli en augustus enkel
indien dit geen probleem vormt met de eigen activiteiten en met respecteren van de door de nationale
Veiligheidsraad opgelegde maatregelen.
• Speelplein en sportweken
Hierbij een overzicht van het zomeraanbod 2020
✤ 6 – 10 juli
sportweek (6-14 jaar) – sporthal Rummen
speelplein kleuters (4 – 6 jaar) – De Poel Grazen
Kinderclub schuifaf (BKO Rummen)
✤ 13 – 17 juli
speelplein (4 – 14 jaar)
Kinderclub schuifaf
✤ 22 – 24 juli
speelplein (4 – 14 jaar)
Kinderclub schuifaf
✤ 27 – 31 juli
Kinderclub schuifaf
✤ 3 – 7 augustus
Kinderclub schuifaf
✤ 10 – 14 augustus
speelplein (4 – 14 jaar)
Kinderclub schuifaf
✤ 17 – 21 augustus
speelplein (4 – 14 jaar)
Kinderclub schuifaf
✤ 24 – 28 augustus
sportweek (6 – 14 jaar)
speelplein kleuters(4 – 6 jaar)
Kinderclub schuifaf

i info speelplein en sportweken : 011/58.65.42 en 011/58.65.46
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Hoe inschrijven voor sportplein en sportweken ?
Stap 1: Je surft naar de website van Ticketgang: https://geetbets.ticketgang.eu
Stap 2: Je maakt eenmalig een gratis gezinsaccount aan en kan je kinderen inschrijven voor elke activiteit van de vakantie. De betalingen gebeuren ook online.
Voor het speelplein zal het nog mogelijk zijn om per dag in te schrijven en op de dag zelf (voor 8u). Deze
plaatsen zijn echter beperkt omdat de plaatsen per bubbel beperkt zijn. Ook al komt je kind maar 1 dag
tijdens een bepaalde week, telt het gedurende de hele week mee voor het maximaal aantal plaatsen.
Om een goede inschatting te kunnen maken van het aantal bubbels geven we daarom ook voorkeur
aan voorinschrijvingen. Een halve dag speelplein is niet mogelijk ( uitzonderingen worden op voorhand
aangevraagd).

i Info en inschrijven voor Kinderclub Schuifaf: mail naar ibo.intekeningen.vakantie@geetbets.be
De opvang mag werken met contactbubbels die beperkt zijn tot 50 personen. (kinderen en kinderbegeleiders) Er zijn dagelijks 27 opvangplaatsen, dit is een beperkt aantal! Schrijf dus zeker tijdig in, wanneer
het maximum aantal kinderen (of het aantal voor de contactbubbel) wordt bereikt werken we met een
wachtlijst.
Kostprijzen:
Sportweek d 65 • Speelplein d 5 per dag • Kinderclub Schuifaf:<3u : d 4,50 // 3u-6u= d 6,50 // >6u = d 11
• Evenementen
De kermissen gaan door, kermisattracties kunnen hun plaats innemen (door de beroepsvereniging is er
een exit-document opgesteld om aan de veiligheidsmaatregelen te voldoen).
Activiteiten door derden kunnen georganiseerd worden, mits voldaan wordt aan de veiligheidsmaatregelen (op het moment van de kermis zelf kunnen de te nemen veiligheidsmaatregelen veranderd zijn).
• Sociale dienst: Heropstart vanaf 15 juni, uitsluitend op afspraak.
• Boodschappendienst
De boodschappendienst die tijdelijk gratis door de gemeente georganiseerd werd, werd gestopt op 5
juni. Voor personen die moeilijk zelf boodschappen kunnen doen is er de mogelijkheid om beroep te
doen op de dienst Gezinshulp van het OCMW. Naast verzorgende en huishoudelijke taken kunnen de
zorgkundigen ook ingeschakeld worden om boodschappen te doen.
Deze dienst is betalend en het uurtarief is afhankelijk van het belastbaar inkomen, de graad van zorgbehoevendheid en de gezinssamenstelling van de gebruiker. De tarieven gaan van d 0,51 tot maximum
d 14,14 per uur.
Meer info krijg je via maatschappelijk werkster Sonia Vanhees sva@geetbets.be of 011/58 65 86
• Dienst omgeving en milieu: Heropstart vanaf 22 juni, uitsluitend op afspraak.
• Externe diensten
Vanaf 29 juni zijn er terug zitdagen van externen in het administratief centrum (SACHA, Wijk-werken,
Wooninfopunt … ). Zij zullen ook uitsluitend op afspraak werken.
• De politie blijft bereikbaar tijdens de openingsuren van het AC Den Molencouter

i

Indien je nog vragen hebt bij deze heropstart kan je contact opnemen met het onthaal op nr
011/58 65 00 of stuur een e-mail naar onthaal@geetbets.be. Indien je een afspraak wenst te
maken kan je telefonisch contact opnemen elke dag van 9u tot 12u en van 13u tot 16u. Op dinsdagavond ook van 17u tot 20u.
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• Samenwerking met de gemeente Kortenaken inzake een ‘occasionele’ gezamenlijke opdracht:
oppersen van betonvakken in Kortenaken en Geetbets tijdens 2020 en 2021.
De gemeenten Geetbets en Kortenaken gaan een gezamenlijke aanbesteding uitvoeren voor het oppersen van losliggende betonvakken tijdens de jaren 2020 en 2021, waarbij de gemeente Kortenaken
optreedt als aanbestedende overheid.
De gezamenlijke opdracht verloopt via een vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking.
De geraamde bedragen zijn als volgt:
1. voor Geetbets: totaal voor 2 jaar: ca. e 60.000,00 excl. BTW
2. voor Kortenaken: totaal voor 2 jaar: ca. e 124.000,00 excl. BTW
• Zwerfkattenplan Geetbets
Het doel van het zwerfkattenplan van de gemeente Geetbets is om een diervriendelijk plan op te maken voor de bestrijding van overlast die mogelijk afkomstig is van zwerfkatten en dit conform het besluit
van 1 april 2018.
De gemeente Geetbets werkt reeds sinds 2006 rond de sterilisatie van zwerfkatten, destijds het Felix-project genoemd. Deze werkwijze wordt behouden maar geofficialiseerd in het "Zwerfkattenplan
Geetbets". Voor meer info zie www.geetbets.be/wonen en omgeving/zwerfkattenplan Geetbets
• Veilige schoolomgevingen: Leveren van verkeerssignalisatie en toebehoren
Het college verleende in zitting van 24 maart 2020 goedkeuring aan de voorgestelde maatregelen voor
de schoolomgevingen te Geetbets, Hogen en Rummen in het kader van het project veilige schoolomgevingen.
In nabijheid van de scholen te Geetbets, Rummen en Grazen zullen enkele aandacht verhogende elementen voorzien worden, die zullen bijdragen tot een verhoogde veiligheid rondom de scholen.
Elke schoolomgeving zal voorzien worden van bijkomende wegmarkeringen op de rijbaan en fluo borden. Daarnaast worden alle nabijgelegen oversteekplaatsen voorzien van een bijkomende verlichting
die zal worden ingewerkt in het wegdek.
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op e 28.470,11 excl. btw of e 34.448,83 incl. 21% btw.
• Oprichting van een projectvereniging voor de verdere uitwerking van het ‘Beleefproject’
en goedkeuring van statuten
Met het Beleefproject hebben, op initiatief van de gemeente Geetbets, de gemeentes en OCMW’s
van Bekkevoort, Geetbets, Glabbeek, Kortenaken, Linter en Zoutleeuw de handen in elkaar geslagen
om de vrijetijdsparticipatie van kinderen en jongeren te vergroten (Beleefpas = spaarkaart). Het Beleefproject is opgestart met, naast de eigen inbreng van de gemeentes en OCMW’s , subsidies van de
provincie en Leader, maar deze subsidies liepen maar tot eind 2019.
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We willen het Beleefproject structureel verankeren door de oprichting van een IGS en een dossier in te
dienen bij het Departement Jeugd om in het kader van Bovenlokaal Jeugdbeleid structurele subsidies
aan te vragen voor een intergemeentelijke samenwerking.
Vermits dergelijke aanvraag kan enkel ingediend worden door een projectvereniging, werd de projectvereniging “Beleefproject” opgestart en een aanvraag voor subsidie ingediend.
Met deze subsidie zou 0.15VTE personeelskost worden bekostigd waardoor de werking van de Beleefpas kan worden verdergezet en verder uitgebouwd naar de toekomst toe.
• Intergemeentelijk preventiebeleid voor lokale besturen - samenwerkingsovereenkomst.
De gemeenteraad heeft in vergadering van 27 januari 2020 ingestemd met het opstarten van een
intergemeentelijke samenwerking preventie tussen de gemeentes Geetbets, Kortenaken, Linter en de
steden Landen en Zoutleeuw.
Het beheer van de IPW wordt gedelegeerd aan Logo Oost-Brabant. Logo Oost-Brabant dient in naam
van alle gemeenten de engagementsaanvraag in. Dit engagement loopt van 2020 tot 2025. Via de
samenwerking wordt een lokaal preventief gezondheidsbeleid georganiseerd en uitgevoerd dat aan de
voorwaarden voldoet.
De gemeente staat in voor de cofinanciering van de IPW die ten minste even groot is als de subsidie
vanuit de Vlaamse overheid voor de lokale preventiewerking. De gemeentelijke financiering en de bijkomende subsidies zullen aangewend worden om personeel in te zetten dat beschikt over voldoende
competenties voor de lokale preventiewerking.
Logo Oost-Brabant heeft intussen een voorstel van een samenwerkingsovereenkomst tussen het Logo
en de deelnemende gemeenten opgesteld. Er werd ook een intergemeentelijke Preventiewerker aangeworven die aan de slag is sinds 27 april.
Subsidies & begroting: Logo Oost-Brabant ontving in april een subsidie van e 14.452,63 (75% van de
maximale subsidie van e 19.270,17) van het Agentschap Zorg en Gezondheid.



Sluitingsdagen juli-augustus 2020

Alle gemeente- en OCMW-diensten zullen gesloten zijn op maandag 20 juli (brugdag) en op
dinsdag 21 juli (nationale feestdag) . Sporthal De Warande is wel op maandagavond 20 juli
open. Ter gelegenheid van Geetbets- en Rummenkermis zullen alle gemeente- en OCMW-diensten gesloten zijn op maandag 17 augustus (Geetbets kermis) en maandag 31 augustus (Rummen kermis)
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BURGERZAKEN

(BE)LEVEN

Vernieuwing van de elektronische identiteitskaart/kids-ID
Wil je deze zomer toch op vakantie gaan? Laat dit je vertrek niet vergallen!
Hou de vervaldatum in de gaten en vraag tijdig een nieuwe elektronische identiteitskaart aan !
Om naar het buitenland te kunnen reizen, heb je officiële identiteitsdocumenten nodig.
Voor sommige landen is een reispaspoort noodzakelijk, al dan niet met een visum en eventueel aangevuld met een inentingsbewijs.
Dikwijls eisen bepaalde vakantiebestemmingen dat het identiteitsbewijs van reizende buitenlanders nog
geldig is tot 6 maanden na terugkeer. Turkije is één van de favoriete bestemmingen waar dit vereist is.
Naast de hier aangeboden informatie kun je tevens inlichtingen verkrijgen bij je reisbureau, vliegtuigmaatschappij of bij de ambassade/consulaat van het land. Ook heel wat ambassades beschikken over
een website met gedetailleerde reisinformatie.
Vraag ook zeker naar de geldende maatregelen rond COVID-19!
Denk er tijdig aan, het zou immers spijtig zijn je reis te moeten uitstellen of annuleren omdat je identiteitsdocumenten niet in orde zijn.
Hou bij de aanvraag rekening met volgende leveringstermijnen:
✔ Internationaal paspoort: 1 week
✔ Belgische identiteitskaart: 3 weken
✔ Kids-ID: 3 weken
✔ Spoedprocedures zijn mogelijk, maar zijn heel wat duurder.
Gaan de kinderen mee op vakantie?
Vertrek niet zonder Kids-ID !
De Kids-ID is een elektronisch identiteitsdocument voor Belgische kinderen onder de 12 jaar.
Het bevat alle identiteitsgegevens van uw kind én zijn of haar foto, ook de namen van de ouders staan
erop en de gegevens zijn zichtbaar op de kaart en zijn ook opgeslagen op een elektronische chip.
De Kids-ID is niet verplicht in België, maar wel voor reizen naar het buitenland. De kaart is geldig in de
meeste Europese landen en in sommige landen daarbuiten, op voorwaarde dat het kind vergezeld is
van een ouder met een geldige identiteitskaart.
Ze is verplicht in alle landen waar geen reispas verplicht is, dus waar je als volwassene ook gewoon met
je identiteitskaart naartoe kunt, zonder dat je een paspoort nodig hebt.

✔ Geldigheidsduur
Een Kids-ID is altijd drie jaar geldig. De Kids-ID blijft geldig tot de vervaldag ook al is je kind ondertussen 12 jaar geworden.

✔ Voorwaarden
Als je een Kids-ID wilt aanvragen, moet je het ouderlijk gezag hebben over het kind en moet je samen
met het kind de Kids-ID komen aanvragen.
Let op! De pasfoto die je meebrengt moet voldoen aan de normen opgelegd door de International Civil
Aviation Organization (witte achtergrond, neutrale gezichtsuitdrukking: mond gesloten, geen glimlach,
hoofd en schouders recht(op) houden, recht vóór het objectief.)

✔ Kostprijs : € 11,30
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Vrije tijd
Bib terug open vanaf 9 juni

De bib verwelkomt haar lezers terug vanaf dinsdag 9 juni voor het uitlenen en inleveren van boeken en dvd’s.
De leestafel blijft wel gesloten, dus tijdschriften lezen of computers gebruiken kan momenteel nog niet.
Om de veiligheid voor klanten en personeel te garanderen vragen we jullie om rekening te houden met de
volgende regels :
• Max 5 bezoekers in de bib. Het is verplicht een mandje te gebruiken, dus als er geen mandjes meer beschikbaar zijn, graag even buiten wachten;
• Hou je bezoek zo kort mogelijk en bereid je bezoek voor. Maak op voorhand een lijstje want de cataloguscomputers zijn niet beschikbaar;
• Maak er geen gezinsuitstap van. Als je toch een minderjarig gezinslid meebrengt, blijf dan zeker samen
in de bib;
• De uitleentermijn is automatisch verlengd tot en met vrijdag 26 juni; Inleveren van boeken gebeurt nog
niet aan de uitleenbalie, maar via de boekenkar in de gang. Bij mooi weer staat die buiten.
• Risicopersonen kunnen op afspraak komen (011/586552) of beroep doen op de bib-aan-huis dienst, die
de eerste week van de maand langskomt (wel even bellen op voorhand indien je dat wenst).

Fundels : Interactieve kinderboeken
Digitale kinderboeken met animatiefilmpjes, educatieve spelletjes
en oefeningen. Fundels zijn bundels vol fun! Deze prentenboeken
en eerste leesboekjes zijn de geanimeerde versies van de boekjes aangevuld met spelletjes en oefeningen, allemaal opgebouwd
rond het verhaal en de figuren in het boekje. De combinatie van
tekst, beeld en animatie stimuleert het taalgevoel van jonge kinderen en kinderen tussen zes en tien jaar kunnen spelenderwijs
verder bouwen aan hun taal- en leesontwikkeling door oefeningen
op algemene leesvaardigheden, technisch en begrijpend lezen.
Deze fundels zijn gratis, je kan max 7 fundels per jaar lenen en elke fundel mag je 4 weken houden.
➞ Hoe aanvragen?
• Download de gratis lees-app 'Fundels' in Google Play
(Android) of in de App store (Apple),
ook beschikbaar voor windows en MacOs.
• Klik op het logo 'De Bib'.
• Meld je aan met je Mijn Bibliotheek-account.
• Kies het boekje dat je wil lenen.
• Het boekje wordt gedownload op je toestel.

Met Bieblo in de bib weet elk kind wat gelezen…
Bieblo : leestips voor kinderen tussen 6 en 11 jaar
Voor kinderen is het vaak lastig kiezen uit de rekken. ‘Bieblo’ is er om kinderen te helpen in
hun zoektocht naar een boek dat aansluit bij hun interesses en hun leeftijd.
Kinderen kiezen de thema’s die ze leuk vinden (humor, fantasie, detective…). ‘Bieblo’ tipt 8 boeken die op
dat moment ook in de bib te vinden zijn en toont de covers. staat er tussen de 8 tips geen enkel boek dat
hen aanspreekt? Dan kunnen ze de pagina onbeperkt vernieuwen en andere boekentips laten verschijnen.
Je vindt ‘Bieblo’ op het startscherm van de bib-website. Je kan het dus ook thuis eens uitproberen!
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VRIJE TIJD

(BE)LEVEN

Terugblik op corona-acties
• Boodschappendienst
In het kader van de gemeentelijke dienstverlening werd er een boodschappendienst
opgezet samen met de Delhaize en de apotheken voor de meest kwetsbare inwoners
van onze gemeente. Heel wat 65-plussers, zieken, mensen met een beperkte mobiliteit
en mensen in quarantaine maakten gebruik van deze dienst. Dagelijks gingen onze mensen op pad
voor deze inwoners, het initiatief werd duidelijk gesmaakt.

• Mondmaskers
Mondmaskers, een verhaal op zich, eerst waren ze niet nodig, dan plots toch wel, maar was er niet genoeg
voorraad… ook hier heeft de gemeente een steentje bijgedragen om ervoor te zorgen dat alle inwoners zo
snel mogelijk een mondmasker kregen. De steden Tienen, Landen, Zoutleeuw en de gemeenten Linter, Hoegaarden, Boutersem, Geetbets en Kortenaken hebben
samen twee maal een groepsaankoop van 107.000
herbruikbare katoenen mondmaskers gedaan bij Vilmers en Think Pink om elke inwoner van hun gemeente tijdig van een exemplaar te voorzien. Op die manier
willen ze hun inwoners bijstaan op het moment dat de
lockdownmaatregelen versoepeld worden en steunen
ze bovendien ook goede doelen.

• Geetbets in beeld
Dank zij de lockdown die al sinds half maart van kracht is, zitten we met z’n allen heel veel thuis. We
mogen/kunnen niet weg, en dat is een ideale gelegenheid om de eigen omgeving wat beter te leren
kennen. Met een nieuwe toeristische folder in de maak zagen wij daar een opportuniteit in om mooie
foto’s van onze gemeente te verzamelen. Een oproep op onze website en op facebook leverde al heel
wat mooie kiekjes op en nieuwe foto’s blijven nog steeds welkom op vrijetijd@geetbets.be.
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VRIJE TIJD
• Oproep vrijwilligers

Veel handen maken licht werk, dat dachten wij ook toen we een oproep lanceerden voor vrijwilligers. Door
het aanleggen van een vrijwilligerslijst wilden we voorbereid zijn om ook in coronatijden onze inwoners zo
goed mogelijk van dienst te zijn. We zijn heel blij met de massale respons die we hierop kregen. Voor de
voorbije acties konden we ons behelpen met eigen personeel, maar als blijkt dat we in de toekomst meer
helpende handen nodig hebben zullen we er zeker gebruik van maken.

• Afhaalbibliotheek
Om de moeilijke coronatijden toch een beetje aangenaam door te brengen en wat te ontspannen fungeerde de bibliotheek vanaf 24 maart 2020 als “afhaalbibliotheek”.
Je kon online je keuze maken en de bestelling telefonisch of per e-mail doorgeven. De bestelling werd
dan klaargemaakt en klaargezet in de inkomhal waar die op bepaalde tijdstippen kon afgehaald worden. Zo hebben we onze inwoners toch wat aangename uurtjes leesplezier kunnen bezorgen.

Academie Haspengouw
✤ Creatieve quarantaine opdrachten
Ben jij de quarantaine ook beu of heb je behoefte aan een studiepauze? Ga dan op creatief avontuur
met de Academie Haspengouw.
Voor jongeren van 6 - 18 jaar hebben we een hele verzameling leuke opdrachten klaarstaan op www.
ahbeeld.be/nieuws/creatieve-quarantaine/. Misschien wil je wel eens 'Wandelen in een stad aan de
kade' of wil je jagen op een 'Leeuw met warrige manen'. We ontwerpen ook knappe 'collageplanten die
de kamer opfleuren' en allerlei zelfportretten. Tekenen, kleuren, schilderen, filmen, knippen,... Kortom:
voor iedere kunstige ziel wat wils.
Ben je meer te vinden voor muziek, theater of dans? Dan vind je hier vast wat je zoekt: www.ahpodium.
be/nieuws/van-eigen-bodem/ of www.ahpodium.be/nieuws/ah-podium-inspireert/

✤ Inschrijven schooljaar 2020-2021
Ben je klaar voor een nieuw schooljaar vol kunst en creativiteit?
Inschrijven voor de wekelijkse lessen van Academie Haspengouw kan online vanaf 15 mei 2020 via
mijnacademie.be/ahbeeld of mijnacademie.be/ahpodium. Dan ben je zeker van je plaats en kunnen
we er vanaf 1 september samen invliegen.
Vergeet niet: volzet is volzet! Inschrijven is telkens
voor een volledig schooljaar. Kostprijs en uurroosters
vind je via www.ahbeeld.be of via www.ahpodium.be
Volg zeker onze facebookpagina om op de hoogte te
blijven van de laatste nieuwtjes.
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GEZONDHEID

WELZIJN

Het belang van beweging; altijd en zéker nu
Lichamelijke ontspanning is een prima manier om zowel fysiek als mentaal fit te blijven. Het verlaagt overigens je stresshormonen in je lijf.
Weet je niet meteen hoe te beginnen? Graag geven we jou enkele tips!

1. Zoek de natuur op
Maak van de nood een deugd en duik alleen of met je gezin de natuur
in voor een gezonde wandeling of fietstocht. Verzamel vijftien verschillende
plantensoorten met de kids, ontdek de nieuwste fietsroute in jouw buurt of
daag jezelf uit en loop je wekelijkse toer nu tot wel twee of drie keer per week!

2. Beweeg véél (en ook binnen), ongeacht je leeftijd
Ben je noodgedwongen thuis? Blijf dan nog steeds in beweging: probeer stretch- en beweegoefeningen eens of versterk je spieren met deze workout.
• Voor kinderen bestaan er ook tal van sport-, spel- en bewegingstips. Ga samen aan de slag of zet
ze alleen aan het werk.
• Oudere mensen kunnen gebruik maken van het thuisoefenprogramma voor een stabiele houding,
spierkracht en evenwicht of een soortgelijk programma vanuit een zittende houding. Dat helpt hen
bovendien om vallen en de mogelijk ernstige gevolgen ervan te voorkomen.

i Ontdek de laatste info op www.gezondleven.be/themas/beweging-sedentair-gedrag.
3. Zorg voor een goede zithouding
We zitten en werken nu met velen thuis. Dat betekent niet dat je tijdens thuiswerk niet van je stoel
moet komen. Een hele dag achter je computerscherm? Daar wordt niemand gelukkig van. Wisselwerken, elk half uurtje even weg van je stoel, dat is écht gezond. Simpelweg rechtstaan zorgt niet
alleen voor een snellere vetverbranding, het beschermt je lichaam ook tegen diabetes én rugpijn. En
het geeft jou meteen meer energie!

i Check de website van www.wisselwerken.be voor meer handige tips en lees de brochure van de
ergonomievereniging VerV op www.verv.be.

4. Laat je ondersteunen door een Bewegen Op Verwijzing-coach
Wil je persoonlijk gemotiveerd worden om meer te bewegen? Aan een goedkoop tarief? Dat
kan nu via het Vlaams project, momenteel zonder doorverwijzing van je arts! Want om huisartsen te ontlasten en jou toch te helpen om meer te bewegen tijdens de coronacrisis, heb
je tijdelijk geen verwijsbrief van je huisarts nodig om met Bewegen Op Verwijzing te starten.
Omdat nog niet alle locaties door het coronavirus toegankelijk zijn, zijn huisbezoeken en coaching al
wandelend ook toegelaten. Beiden uiteraard met de nodige voorzorgsmaatregelen: zowel coach als
cliënt dragen een mondmasker, houden 1,5 meter afstand en wassen voor het gesprek de handen.

i Meer info op: www.bewegenopverwijzing.be
14
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Bloedafname Rode Kruis 16 juni en 15 september 2020 van 17u tot 21u30 in de PAX
Bloed geven is én blijft mogelijk om de bloedvoorraad op peil te houden.
In de donorcentra en op de mobiele bloedinzamelingen besteedt het Rode Kruis extra aandacht
aan handhygiëne voor vrijwilligers, donoren en personeel. Handen grondig ontsmetten na elke
donatie is de boodschap voor iedereen !
Ook de afstandsmaatregel van 1,5 meter tussen verschillende personen wordt strikt nageleefd.
Jullie giften blijven nodig om de bloedvoorraad op peil te houden. Aangezien er voorlopig geen
bewijs is dat het coronavirus kan overgedragen worden via bloed, is zowel doneren als ontvangen van bloedproducten volledig veilig.
Donoren die ziek zijn of zich niet goed voelen, worden - zoals steeds - gevraagd om thuis te blijven!
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WONEN EN MILIEU
De droogte in uw tuin !

Het klimaat verandert, dat merken we allemaal. Meer en meer wisselen lange droge periodes af
met periodes van korte en hevige regenval. Tegelijk brengen onze dichtbevolkte en verstedelijkte
gebieden alsmaar meer verhardingen mee waardoor het regenwater moeilijk de grond indringt en
dat leidt tot zowel verdroging als wateroverlast. We moeten dus met z’n allen ontharden, ook in
onze tuinen. Hieronder een aantal zaken die je zelf thuis kan toepassen of zelfs al verplicht zijn:
Kies voor klimaatbestendige tuinen. Gebruik verhardingen alleen op plaatsen waar ze nodig zijn om
je voeten proper te houden of om met de wagen over te rijden of te parkeren. Vervang de andere
verhardingen door groen. Want groene, zachte bodems en de juiste bomen, struiken en planten op
de juiste plaatsen houden niet alleen het regenwater vast, maar zorgen ook voor meer comfort voor
vogels, vlinders, bijen … en voor jezelf. Of kies voor blauw en ga bijvoorbeeld voor een natuurlijke
poel in je tuin. Bij vragen over je siertuin kan je terecht bij het Provinciaal Steunpunt Tuinen: www.
vlaamsbrabant.be/steunpunt-tuinen. Een team van experten staat klaar met handige tuintips én een
antwoord op maat.
Gebruik niet onnodig leidingwater. In de gemeenten die bediend worden door de watergroep (waarbij ook Geetbets hoort) is het op bevel van de gouverneur van Vlaams-Brabant nu reeds verboden
leidingwater te gebruiken om de auto te wassen, de tuin te sproeien of een zwembad te vullen. Ook
mogen landbouwers geen water meer oppompen uit kwetsbare waterlopen. Meer info daarover staat
op onze website www.geetbets.be.
Vang het regenwater op. Investeer in een ondergrondse regenwaterput als je bouwt of verbouwt, of
voorzie een bovengrondse regenwaterton om regenwater op te vangen van bijgebouwen. Maar wees
ook zuinig met regenwater, hierbij enkele tips die kunnen helpen:
• Beter 1 keer/week veel gieten dan alle dagen een beetje. Als je dagelijks een beetje giet, bereikt
het water nooit de belangrijkste wortels, en het is zelfs zo dat de oppervlakkige wortels gaan groeien
waardoor de plant nog gevoeliger wordt voor droge periodes.
• Giet bij voorkeur ’s morgens en op heel warme dagen ook ’s avonds, maar nooit overdag, dan
verdampt het water veel te snel.
• Giet aan de voet van de plant, nooit op de bloemen of bladeren.

i
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Meer nuttige info vind je op
https://www.vlaamsbrabant.be/wonen-milieu/milieu-en-natuur/natuur/leve-de-tuin/zelfaan-de-slag
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WONEN EN MILIEU
Ophaling landbouwfolie

Voor de landbouwers uit Geetbets wordt er een inzameling van landbouwfolie gehouden op donderdag 25 juni 2020 tussen 12u30 en 16u00 op het recyclagepark in Geetbets.
De landbouwers krijgen een persoonlijk schrijven op basis van de gegevens die ze hebben doorgegeven aan VLM.
Voorwaarden:
• Persoonlijk schrijven dient getoond te worden aan de parkwachter;
• De landbouwfolie dient bezemschoon aangeleverd te worden en samengebonden met een reep
folie, niet met touw of lint;
• Maximum aanvaardbare hoeveelheid = 10 m³;
• Indien landbouwfolie afgeleverd wordt met een tractor geldt een beperking van max 9m lang voor
tractor + aanhangwagen;
• Op voormelde datum is het verboden andere afvalstoffen (ook plastiek) mee te brengen naar het
containerpark, dit om logistieke redenen.
• Zijn ook niet toegelaten : geperforeerde folie, gewone tuinbouwfolie uit kassen en groeitunnels en
opkweekfolie (zakjes met isolatiewol/EPS materiaal);
Indien deze voorwaarden niet nageleefd worden, zal de parkwachter de betreffende lading weigeren.
Tarief:
d 4,00 per begonnen 0,5 m³, ter plaatse te betalen via bancontact.
Het aantal kubieke meter zal geschat worden, en indien nodig gemeten worden, door de parkwachter.
Zonder betaling wordt de landbouwfolie geweigerd.

Herschatting Kadastrale Inkomens
• Opwaardering van de woningen
De gemeente heeft zich tot doel gesteld om deze legislatuur werk te maken van de
opwaardering van de woningen op het grondgebied. Er werd vastgesteld dat een
aanzienlijk aantal woningen een basis K.I. hebben kleiner dan 500 euro. Dit zou
betekenen dat deze woningen niet beschikken over elementair klein comfort. In
dat geval wil het bestuur inzetten op een ondersteuning van deze eigenaars via het
kenbaar maken van bestaande renovatiepremies en de hulp die Hartje Hageland
hen op dit vlak kan bieden. Het is echter van belang om eerst tot een accurate lijst
te komen van de woningen met een basis K.I. onder de 500 euro. Het is dus mogelijk dat we ook jou zullen contacteren om samen met een schatter de staat van je woning te bekijken. Je
wordt hiervan tijdig verwittigd.
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Er bestaan nogal wat misvattingen over het kadastraal inkomen. Zo zijn er een heleboel aanpassingen die
niet leiden tot een verhoging van het KI. We denken hierbij o.a. aan een hele reeks energiebesparende
maatregelen:
• de installatie van fotovoltaïsche zonnepanelen, een zonneboiler, een warmtepomp
• de isolatie van muren, dak of vloer
• de vervanging van enkel glas door dubbel of drievoudig glas
• de plaatsing van thermostatische kranen
• de vervanging van een oude verwarmingsketel door een energiezuinigere ketel
• werken om een woning om te bouwen tot een energiezuinig passiefhuis

• Positieve resultaten
De kadastrale inkomens actualiseren levert alleen maar positieve resultaten op en zorgt voor een faire
inning van de belasting op onroerende goederen. De bestaande ongelijkheid tussen inwoners wordt
weggewerkt. In het kader van de samenwerking “Tussen Gete en Velpe” voert Geetbets dit project uit in
samenwerking met IGO Leuven en haar buurgemeenten Kortenaken, Linter en Zoutleeuw.

250 jaar Kerkwijding Rummen
Op 8 mei 1770 werd de nieuwe kerk van Rummen gewijd. Op 8, 9 en 10 mei 2020 zou die 250ste
verjaardag met de nodige luister herdacht en gevierd worden door ‘De Vrienden van Paul’ in
samenwerking met de basisschool de Knipoog, de Cultuurraad en de Geschiedkundige Kring.
Talrijke evenementen zoals een tentoonstelling, een muzikaal optreden, wandelingen etc. werden
tijdens dit weekend en in de zomermaanden gepland. Maar Covid-19 besliste er anders over. De
viering wordt uitgesteld tot het najaar op een nog nader te bepalen datum, afhankelijk van de
richtlijnen van de overheid en de daarmee gepaard gaande evolutie van de toestand.
Eén onderdeel van deze herdenking is een boek over de geschiedenis
van deze kerk en al wie erbij betrokken was. Dat boek is nu af en dit
levert een boeiend beeld op van dit jubilerende kerkgebouw en een
inventaris van zijn inhoud, geïllustreerd met honderden foto’s. Auteur
Guy Leus ging ook niet voorbij aan de mensen die van dichtbij of iets
verder bij deze kerk betrokken waren en zijn. Hij wijdde uitvoerig gedocumenteerde hoofdstukken aan de pastoors en de onderpastoors,
aan de Rummense roepingen, aan de kosters, het zangkoor en de
misdienaars. Het geheel wordt doorspekt met leuke weetjes en herinneringen aan speciale gebeurtenissen.
Op het ogenblik dat de toekomst van de kerken en hun (her)bestemming onzeker is, heeft u met dit boek de zekerheid van een mooi naslagwerk dat voor de ouderen een herinnering zal oproepen aan het
gebouw, de personen en de gebeurtenissen, voor de jongeren een
kennismaking kan zijn en voor iedereen een bron van verwondering.
Het resultaat is een boek van 400 blz. (A4 formaat) in vierkleurendruk met honderden foto’s. Het
kost 30,00 euro (exclusief 10,00 euro verzendingskosten) en kan besteld worden door het bedrag te
storten op het rekeningnummer BE69 8538 4442 8478 van de Geschiedkundige Kring Limes Gatia
Geetbets, met vermelding ‘250 jaar kerk Rummen’. De leden van de geschiedkundige kring krijgen
korting.

i

Meer info bij Guy Leus 011 581076 en bij Valère Raemaekers 0477 298359.
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• Geen reden tot ongerustheid

