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er gebeurt heel wat binnen de bib in Geetbets. in februari was de bib een weekje gesloten o.w.v. de over-
gang naar het nieuwe bibliotheek uitleensysteem wise, maar nu zijn ze weer helemaal klaar om de lezers 
te ontvangen.

Zoals reeds in onze vorige editie vermeld, zullen er voortaan nieuwe openingsuren gelden : nl op dinsdag 
(17u - 20u), woensdag (14u - 17u), vrijdag (16u -19u) en zaterdag (10u - 12u). 
Op maandag, donderdag en zondag is de bib gesloten, maar er is nu wel een inleverbus aan de ingang 

van de bibliotheek geplaatst waar je buiten de openingsuren geleende items 
kan deponeren. 

Deze items worden opgevangen in een speciale kist en geregistreerd op de 
eerstvolgende openingsdag. Als je te laat ingeleverd hebt dan worden ze bij 
een volgende uitlening aangerekend. Deze inleverbus is een nieuwe moge-
lijkheid om je materialen tijdig binnen te brengen.

Tijdens de openingsuren van de bib kan je de bus niet openen. Het is dan 
de bedoeling dat je de materialen aan de balie inlevert.

Het lidgeld bedraagt voortaan d 5 per jaar en zal gevraagd worden van zo-
dra je huidige lidmaatschap eindigt. Dit lidgeld is maar éénmaal te betalen 
in de aangesloten bibliotheken van het slim netwerk.

Het is gratis voor -18 jarigen, studenten op vertoon van hun studentenkaart, leerkrachten op vertoon van 
de Klasse-kaart en voor 65-plussers. Lezers die vanaf nu lid worden, kunnen een nieuwe lidkaart krijgen 
of gebruik maken van hun e-iD, voor bestaande leden blijven de huidige 
kaartjes geldig. 

samen met de TGV- gemeenten, Kortenaken, Linter en Zoutleeuw werd 
er een reglement uitgewerkt met overal dezelfde voorwaarden: de uit-
leentermijn bedraagt nu 4 weken, je kan tot 20 items ontlenen en je kan 
de geleende items tweemaal verlengen, e-boeken mogen voortaan ook 
op de persoonlijke e-reader geplaatst worden en dvd’s kunnen gratis 
geleend worden. Het volledig gebruikersreglement is verkrijgbaar aan 
de balie van de bib of via www.geetbets.be

in januari is er ook een nieuwe medewerkster begonnen in de bib. Haar naam is nele Cerulis en we stellen 
haar graag even kort aan jullie voor. nele is 35 jaar, woont samen in Loksbergen en heeft een zoontje. Ze 

is zot van cultuur en in niet-coronatijden gaat ze heel graag naar de 
film of naar een concert. nu we allemaal wat meer in ons kot moeten 
blijven spendeert ze heel wat tijd met haar neus in de boeken.

en als echte boekenwurm is werken in een bibliotheek helemaal haar 
ding! Ze werkte reeds eerder in bibliotheken in Halen, Beringen en 
Herk-de-stad en vindt alle aspecten van de job even leuk. Ze geniet 
van het contact met de bezoekers, het administratief werk, het op orde 
stellen van de bib, het meewerken aan de collectievorming, het lees-
groepje, de bib aantrekkelijk inrichten, thematafels opstellen,…. Ze 
doet het allemaal met evenveel plezier! Het is duidelijk dat nele een 
echte meerwaarde betekent voor het team. Kom gerust eens langs om 
kennis te maken, je zal aangenaam verrast zijn! 

Bibliotheek Geetbets
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Op 28 december 2020 heeft de gemeenteraad enkele wijzigingen in het gemeentelijk reglement be-
treffende de begraafplaatsen goedgekeurd.

Door deze wijzigingen kan bijvoorbeeld de langstlevende persoon die wenst gecremeerd te worden, 
worden bijgezet in het graf volle grond van zijn/haar eerder gestorven partner, zonder een bijkomende 
concessie (een concessie geldt voor 2 personen) te moeten aangaan.

eveneens is nu bepaald dat er zal worden opgetreden wanneer de afmetingen van de (vanaf heden 
geplaatste) graftekens afwijken van de toegestane afmetingen zoals opgenomen in het reglement.
Dit om de sereniteit op de begraafplaatsen te kunnen bewaren.

Ook voor de plaatsing van een grafteken moet voortaan contact genomen worden met de dienst bur-
gerzaken.

Alle wijzigingen kunnen worden nagelezen in het gemeentelijk reglement betreffende de begraafplaat-
sen. Dit reglement is gepubliceerd op de website van de gemeente.

Voor meer info kan u terecht bij Lien eggermont (le@geetbets.be 011/58.65.34) 
of Christa schollen (cs@geetbets.be 011/58.65.35)i

Nadia Najem volgt aftredend schepen Erik Soors op.

nadia najem (Open VLD) werd begin januari 2021 de nieuwe schepen van Kunstonderwijs, 
Kinderopvang, erfgoed, Groenvoorzieningen, europese samenwerking en Dierenwelzijn.

nadia raakte ook al verkozen bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen in 2012 en 2018. Tot nu toe 
liet ze het schepenambt telkens aan zich voorbijgaan en koos ze voor een zitje in de OCMw-raad. 
in 2012 liet ze haar schepenpost over aan sandy Monette, twee jaar later opgevolgd door Roland 
strouven. Ook deze legislatuur startte erik soors de eerste twee jaren als schepen met bovenstaande 
bevoegdheden. erik is samen met nadia en de vele vrijwilligers, ook medeoprichter, bezieler en drij-
vende kracht achter vzw Poezenpootjes Geetbets, een project rond zwerfkatten en kittens in de regio. 

“Omdat ik vaak de reactie kreeg van burgers dat het tijd werd dat ik zelf ook het ambt van schepen 
zou opnemen, heb ik besloten deze verantwoordelijkheid ook op te nemen de laatste vier jaren van 
deze legislatuur,” zegt nadia. “ik word onder meer schepen van dierenwelzijn, wat me zeer nauw 
aan het hart ligt. Ook kunstonderwijs en buitenschoolse kinderopvang sluiten zeer nauw aan bij mijn 
halftijdse functie als kinderverzorgster in het kleuteronderwijs in Zelem en Berbroek”. 

“Onze gemeente Geetbets is een kleine en landelijke gemeente 
met heel wat uitdagingen om er binnen de verschillende beleids-
domeinen verder een aangename woongemeente van te maken. 
Onze Betserse Academie voor kunstonderwijs bestaat al 20 jaar 
en kende een enorme groei in zijn geschiedenis. Onlangs werd 
het interieur van de lokale afdeling vernieuwd. De kinderopvang 
'schuifaf' in Rummen wordt momenteel uitgebreid. Hopelijk biedt 
ook de locatie in Geetbets meer mogelijkheden de volgende ja-
ren wanneer de VBs Hupsakee en de scholengroep Korzo de 
plannen voor haar  nieuwbouw hier kan realiseren. uitdagingen 
genoeg. ik wil er alvast mee mijn schouders onder zetten.“r
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wiFi4eu wil in zoveel mogelijk gemeenten overal in europa zorgen voor gratis wifi op openbare plaatsen 
zoals parken, pleinen, overheidsgebouwen, bibliotheken, ziekenhuizen, musea enz.

Geetbets was één van de geselecteerde gemeenten bij de oproep van het project wiFi4eu eind 2018. 
Dit betekende dat de gemeente een voucher van d15 000 ontving voor de installatie van gratis wifi 
hotspots (internettoegang) op openbare plaatsen in Geetbets.

sinds november 2020 beschikt de gemeente over een openbaar wifinetwerk op de volgende locaties:

1. AC Den Molencouter (buiten voor en achteraan het gebouw)

2. Voormalig OCMw-gebouw (achteraan het gebouw)

3. stationsplein en containerpark (buiten)

4. BKO Rummen en sporthal (vooraan het gebouw buiten)

5. Jeugdhuis de Poel (buiten voor het gebouw)

6. Pastorij Hogen en speelweide (binnen en buiten achteraan het gebouw )

Op deze plaatsen kan dus iedereen gratis gebruikmaken van het draadloos netwerk van Wifi4Eu.

nieUWS

wiFi4eu gratis wifi hotspots op openbare plaatsen in Geetbets

Sluitingsdagen voorjaar 2021

Op Paasmaandag 5 april zijn alle gemeente- en OCMw-diensten gesloten. Zaterdag 1 mei zul-
len de sporthal en de bibliotheek gesloten zijn. 

De gemeente Geetbets is op zoek naar een enthousiaste, flexibele en betrouwbare 
kinderbegeleid(st)er om het team van de schoolopvang te versterken.

Je staat in voor de opvang en begeleiding van 2,5- tot 12-jarigen voor en na de schooluren en op 
woensdagnamiddag. Je werkt tijdens de schoolperiode in de schoolopvang in een onderbroken werk-
ritme.  

Tijdens de vakanties en op woensdagnamiddag werk je aaneensluitende uren in de vakantiewerking 
van het iBO van de gemeente. Hier organiseer je, samen met je collega’s een aangepast activiteiten-
aanbod. we zoeken een gemotiveerde kandidaat, die vanaf juni 2021 ons team kan versterken. Je 
bent in het bezit van een diploma, getuigschrift, ervaringsbewijs of certificaat dat beantwoordt aan de 
kwalificatievereisten van Opgroeien (of reeds gestart met het behalen van deze kwalificatie). Houder 
van een diploma kinderzorg (7de jaar), A2 jeugd en gehandicaptenzorg, sTw Certificaat of een er-
varingsbewijs begeleiding in de buitenschoolse kinderopvang. Je bent in het bezit van een rijbewijs B. 
uiterste sollicitatiedatum: maandag 29 maart 2021

Procedure: Je stelt je kandidaat door je sollicitatiebrief, je CV, een uittreksel uit het strafregister 
(openbaar bestuur, niet ouder dan 2 maand) en een kopie van je rijbewijs op uiterlijk maandag 29 
maart 2021 te verzenden (datum van poststempel als bewijs) aan het College van Burgemeester en 
schepenen, Dorpsstraat 7, 3450 Geetbets of te overhandigen tegen ontvangstbewijs aan het onthaal 
van AC Den Molencouter of via e-mail te verzenden aan tb@geetbets.be (de datum van elektronische 
verzending geldt als bewijs).

Voor meer info zie www.geetbets.be
Functie-inhoud: 011/58.65.40 – liesbeth.colin@geetbets.be
Verloop aanwervingsprocedure: 011 58 65 22 – tb@geetbets.be

i
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Buurthuis Grazen wordt in een nieuw kleedje gestoken

De gemeenteraad gaf op 22 februari groen licht voor het project ‘site Grazen’.

Concreet zal de site rond het buurthuis in Grazen binnenkort een heuse upgrade krijgen. Het buurthuis 
zal uitgebreid worden met een keuken en vernieuwd sanitair. Binnen de extra uitbreiding is er ook ruimte 
voor een foyer. Het café zal worden opengetrokken naar deze foyer, waardoor er aanzienlijk meer ruimte 
zal worden gecreëerd. Hierdoor zal de beweegruimte tijdens de pauze bij activiteiten worden vergroot 
en een overvol café kunnen worden vermeden.

Het buurthuis zal na de uitbreiding uitermate geschikt zijn voor feesten en/of recepties.

naast de bouw van de keuken, foyer en sanitaire blok, zal ook de buitenruimte worden aangepakt. Aan 
de zaal komt een aangename ‘binnentuin’ en rond de site wordt ook gedacht aan een parking en een 
speeltuintje. Achteraan komt er ook een kleine uitbreiding die ruimte biedt aan een artiestenruimte met 
rechtstreekse toegang tot het podium en opslagruimte.

Het totale project wordt geraamd op € 545.175,39 waarvan € 156.884 subsidies binnen Leader Ha-
geland zijn.
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 Vrije Tijd

Jeugdboekenmaand

Jeugdboekenmaand is een campagne voor kinderen tus-
sen 3 en 15 jaar. Tijdens deze maand wil "iedereen Leest" 
aandacht vragen voor het plezier van lezen, voorlezen en 
naar illustraties kijken aan de hand van een kwaliteitsvol 
aanbod. elk jaar staat er een ander thema centraal.

in 2021 bestaat Jeugdboekenmaand 50 jaar. Dat vraagt 
om een feesteditie. Met de slogan 'Lezen is een feest' willen 
we van 1 tot 31 maart 
het lezen uitgebreid vie-
ren. illustrator Leo Tim-
mers maakte een mooie 
feestaffiche en de bib 
heeft voor de gelegen-
heid heel wat leuke boe-
ken aangekocht. Kom 
zeker eens langs!

i Zie www.jeugdboekenmaand.be voor meer info.
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Geetbets maakt werk van een beweegvriendelijke buurt!

Amper 40% van de Vlamingen beweegt voldoende. Om gezond te blijven, streef je best elke week 
naar 150 minuten beweging aan matige intensiteit (zoals wandelen, fietsen, ramen wassen, harken 
in de tuin, enz.)  of eenvoudiger door 10.000 stappen per dag te zetten (8.000 voor 65+). want élke 
stap telt en daar wil onze gemeente haar inwoners mee helpen. 

De gemeente engageerde zich deze legislatuur voor ‘10.000 stappen: elke stap telt’, een project van 
het Vlaams instituut Gezond Leven en sport Vlaanderen. Zo willen we de komende jaren extra inzetten 
op acties die aanzetten tot bewegen, bv dit jaar op signalisaties in het straatbeeld. De volgende jaren 
focust het project zich op beweegroutes, gezonde mobiliteit en op lokale acties in samenwerking met 
verenigingen.

einddoel? Gezonde inwoners die meer bewegen en als het kan 
10.000 stappen per dag zetten dankzij een combinatie van toffe sen-
sibilisering en beweegvriendelijke buurten.

➡ Jouw mening telt! 
    welke buurt mag er beweegvriendelijk(er) zijn en hoe?

Om tegen de zomer te bepalen op welke wijk(en) we ons gaan focus-
sen én om te beslissen welke middelen we hiervoor gaan gebruiken, 
is de mening van de burgers belangrijk.

Denk jij aan een buurt om acties op te zetten? Heb jij bepaalde ideeën om beweging in de wijk te sti-
muleren? wil jij graag advies geven, dit jaar of zelfs de komende jaren? Bezorg dan je gegevens aan 
vrijetijd@geetbets.be en we contacteren jou binnenkort!

Vrije Tijd

De vrolijke voorjaarswandelingen zijn alvast een stap in de 
goede richting om meer te bewegen

Om de donkere winterdagen achter ons te laten organiseert onze Bewegen Op Verwijzing-coach, 
An, ‘vrolijke voorjaarswandelingen’, 5 gratis wandelingen met aandacht voor spierversterkende 
oefeningen, bewegingstips en algemeen welzijn.

Deze wandelingen gaan wekelijks door op vrijdag vanaf 5 maart, telkens van 14u tot 15u en star-
ten aan het gemeentehuis, Dorpsstraat 7, Geetbets.

we houden ons uiteraard aan de covidmaatregelen die op dat moment van toepassing zijn.

        Meer weten of inschrijven? Bel of sMs coach An: 0487/28 17 57

Ook nood om meer te bewegen in je dagelijkse leven? Doe een beroep op een Bewegen Op Verwij-
zing-coach. Je huisarts kan je doorverwijzen naar zo'n coach, geen personal trainer, in jouw buurt 
tegen een erg lage prijs. Die coach zal samen met jou een beweegplan op maat opstellen zodat jij 
meer kan bewegen, op jouw eigen tempo. Resultaat? een actiever leven en je voelt je beter in je vel. 
Tijdelijk heb je hiervoor geen verwijsbrief nodig.

        Meer info op https://www.gezondleven.be/projecten/bewegen-op-verwijzing

i

i
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OCMW

Het sociaal tarief voor elektriciteit en aardgas is een goedkoper tarief dan de normale energietarie-
ven en is bedoeld voor mensen of gezinnen die zich in een moeilijke of kwetsbare situatie bevinden. 
Dat zijn personen die een leefloon, een tegemoetkoming als persoon met een handicap of een in-
komensgarantie voor ouderen ontvangen. wie recht heeft op het sociaal tarief, is een “beschermde 
klant” of “beschermde afnemer”.

Het sociaal tarief is hetzelfde bij alle energieleveranciers en is identiek in heel België. Het heeft dus 
geen zin om van leverancier te veranderen om het sociaal tarief te kunnen krijgen. 
De energieleveranciers zijn verplicht het toe te kennen aan iedereen die er recht op heeft.

Vanaf 1 februari 2021 tot en met 31 december 2021 wordt het sociaal tarief uitgebreid tot klan-
ten van energieleveranciers die een verhoogde tegemoetkoming ontvangen. 

Via een klever van de mutualiteit kan je nagaan of je de verhoogde tegemoetkoming 
hebt. De code onderaan de klever eindigt dan steeds op 1. weet je niet zeker of je 
recht hebt op de verhoogde tegemoetkoming, vraag het dan zeker na bij je mutualiteit.

Het sociaal tarief wordt automatisch toegekend, je hoeft hiervoor dus zelf niets te doen. Om de drie 
maanden krijgen de energieleveranciers een lijst van klanten die recht hebben op het sociaal tarief. 
Klanten die het tijdelijke voordeel genieten, zullen dat dus ten vroegste in mei zien op hun energie-
factuur. Het sociaal tarief wordt met terugwerkende kracht toegepast vanaf 1 februari 2021.

Heb je vragen of twijfel je of je recht hebt op dit sociaal tarief, dan helpt het contactcenter van 
FOD economie je graag verder. Je kan hen elke werkdag bereiken van 9u tot 17u op het gratis 
nummer 0800/120 33 of mailen naar info.eco@economie.fgov.be. 
Op https://economie.fgov.be vind je alle verdere informatie over het sociaal tarief.

sOCiAAL TARieF TiJDeLiJK OOK VOOR Mensen MeT een LAAG inKOMen 
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Ben je een beschermde afnemer, dan kan je bij de aankoop van een energiezuinige wasmachine of 
koelkast een korting genieten van d 150.

Belangrijk om te weten !

• De kortingsbon moet je aanvragen vóór de aankoop van het toestel;
• De bon is op naam, strikt persoonlijk en niet overdraagbaar;
• Per aangekocht toestel kan je slechts één kortingsbon gebruiken;
• Jaarlijks maximum 2 bonnen per gezin op hetzelfde adres;
• De bon is geldig tot 31 december van het jaar van de aanvraag.

Je kan de kortingsbon online aanvragen op www.fluvius.be (rubriek premies). Je kan er ook het aan-
vraagformulier downloaden als je de aanvraag liever schriftelijk doet.  Voeg bij je aanvraag een attest 
dat bewijst dat je een beschermde afnemer bent. Bezorg dit alles aan Fluvius, dienst Premies Postbus 
10020 - 2800 Mechelen of mail naar premies@fluvius.be.
Als je in aanmerking komt, stuurt Fluvius je per aangetekende brief een gepersonaliseerde kortings-
bon ter waarde van d 150 (minimum levertermijn van 2 weken). 

Vraag steeds vooraf in de winkel of ze deelnemen aan deze actie! 
De lijst van de deelnemende winkels vind je terug op de website van Fluvius.
wil je meer informatie, weet je niet of je een beschermde afnemer bent of  heb je hulp nodig bij het 
aanvragen van deze bon? neem contact op met Guy Laermans of Ann stassart op 011/58 65 79.

KORTINGSBON FLUVIUS VOOR ENERGIEZUINIGE WASMACHINE OF KOELKAST



nieuws     ❘     (Be)LeVen     ❘     uiT in GeeTBeTs     ❘    weLZiJn     ❘      wOnen en weRKen      ❘      13

OCMW

DiFTARTOeLAGe 2021
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inwoners van Geetbets die om medische redenen gebruik maken van incontinentiemateriaal kunnen 
hiervoor een financiële tegemoetkoming aanvragen. Deze tegemoetkoming  bedraagt D 50 per jaar 
en de uitbetaling gebeurt jaarlijks in de maand januari van het daaropvolgend jaar.
Denk je recht te hebben op deze toelage, dan dien je een aanvraagformulier in te vullen en volgende 
bewijzen toe te voegen :

• een recent doktersattest van blijvende incontinentie (enkel nodig bij de eerste aanvraag);
• een klevertje van de mutualiteit;
• een bankuittreksel waaruit blijkt dat er een betaling gebeurde van een diftarfactuur 2021

Meer informatie over deze toelage alsook het aanvraagformulier kan je verkrijgen bij 
Ann stassart, tel : 011/58 65 79.  Je kan het formulier ook downloaden via www.geetbets.be.

i

naar schatting twee miljoen mensen hebben in ons land recht op sociale voordelen. 
Mensen in een financieel moeilijke situatie betalen bijvoorbeeld minder voor gas, 
water en elektriciteit. Gepensioneerden kunnen goedkoper reizen met het openbaar 
vervoer. Mensen met een beperking  kunnen rekenen op kortingen als ze naar een 
pretpark of museum gaan. een attest aanvragen om te bewijzen dat je recht heb 
op deze voordelen verloopt vandaag nog moeizaam. Bij heel wat organisaties moet 
een burger met sociaal statuut vandaag eerst een aanvraag doen om een korting of voordeel te 
krijgen. Vaak moeten ze een attest voorleggen, uitgereikt door de FOD sociale Zekerheid, de Fede-
rale Pensioendienst, het agentschap Vlaamse sociale Bescherming, de mutualiteit of het OCMw.

Met de app MyBenefits kunnen Belgische burgers zelf onmiddellijk online een attest aanvragen 
en voorleggen. De mobiele app, of de bijhorende online toepassing, toont in enkele klikken de ac-
tuele situatie met het specifieke sociaal statuut en de postcode van de woonplaats. Veilig inloggen 
gebeurt via de e-iD, iTsMe of een eenmalige tijdelijke code.
De toepassing is gratis beschikbaar voor Android en kan worden gedownload via Google Play.
Ze is ook beschikbaar via de website www.mybenefits.fgov.be.

APP MY BENEFITS: RECHT OP SOCIALE VOORDELEN 

WAARDEBON KOOP LOKAAL GEETBETS

sinds 9 februari hebben alle inwoners die een zorgbudget (cfr. Mantelzorgpremie € 130) ontvan-
gen recht op een waardebon Koop Lokaal Geetbets. Het aanvraagformulier kan je downloaden 
van onze website www.geetbets.be ofwel aanvragen aan het onthaal van het gemeentehuis of bij 
de sociale dienst van het OCMw. 

Het ingevulde formulier kan je ons op de volgende manieren terug bezorgen:

1) Aanvraagformulier en stavingstuk persoonlijk bezorgen aan het onthaal van de gemeente t.a.v. 
    sociale dienst Geetbets.
2) Aanvraagformulier en stavingstuk per post bezorgen aan sociale Dienst- OCMw- Covid, 
   Dorpsstraat 7, 3450 Geetbets
3) Aanvraagformulier en stavingstuk mailen naar: socialedienst@geetbets.be

De waardebon wordt opgestuurd zodra de Covid-maatregelen versoepeld worden en alle hande-
laars & horeca hun deuren opnieuw kunnen openen.



GeZOndHeid

De vaccinatiecampagne tegen COViD-19 is al enkele weken bezig. Ten laatste deze zomer zou 
iedereen normaal ingeënt kunnen zijn. Het is belangrijk dat je je laat vaccineren. Voor jezelf én 
voor elkaar. Zo verslaan we samen het coronavirus.

Je laten vaccineren is gratis en doe je vrijwillig. Hoe meer mensen zich laten inenten, hoe beter we 
kunnen voorkomen dat het coronavirus zich verder verspreidt. we beschermen zo de meest kwetsba-
ren, verminderen de druk op de zorg en we zullen stapje voor stapje meer vrijheid terugkrijgen.

De gebruikte coronavaccins zijn uitgebreid getest én goedgekeurd door het europees Geneesmid-
delenagentschap (eMA). sommige mensen kunnen wel last hebben van milde bijwerkingen zoals 
hoofdpijn, spierpijn, pijn op de plek van de prik of lichte koorts. Deze klachten verdwijnen na een paar 
dagen. Zeldzame bijwerkingen zijn ook niet uit te sluiten. Daarom wordt de veiligheid van het vaccin 
heel goed in de gaten gehouden.

intussen zijn in de meeste woonzorgcentra de bewoners en medewerkers gevaccineerd. Dan kwam 
het personeel in ziekenhuizen en andere instellingen en de mensen van de eerstelijnszorg (bv. huis-
artsen) aan bod. Vanaf maart kunnen de 65-plussers en de risicopatiënten geprikt worden, vanaf 
april de essentiële beroepen. in juni wordt de vaccinatiecampagne van de brede bevolking opgestart. 
Let wel: de timing kan altijd veranderen als de levering van vaccins trager of sneller gaat.

we zullen bijna allemaal onze prik krijgen in een vaccinatiecentrum in de buurt. Voor onze gemeente 
wordt dat centrum opgericht in Landen. iedereen krijgt een persoonlijke uitnodiging met meer info.

65-Plussers uit Geetbets kunnen per taxi naar het vaccinatiecentrum te Landen 
voor slechts e 5 per persoon.

Als gemeente willen we onze inwoners stimuleren om zich te laten vaccineren tegen het co-
ronavirus. Om iedere burger de mogelijkheid te bieden zich te laten vaccineren, willen we 
als gemeente in samenwerking met de andere gemeenten van de eerstelijnszone de minder 
mobiele 65-plussers, die niet op eigen initiatief in het vaccinatiecentrum van Landen geraken, 
taxivervoer aanbieden. 

er wordt voor het vaccinatiecentrum van Landen één inbelnummer voorzien waarop de minder 
mobiele burger taxivervoer kan aanvragen. Dit nummer is 016/80.29.31 

Het forfaitair tarief voor taxivervoer bedraagt voor gans de gemeente Geetbets voor de rit Lan-
den-Geetbets (Geetbets/Rummen/Grazen) d 70. in dit tarief is het aan huis ophalen van de 
aanvrager, het vervoer naar het vaccinatiecentrum, de wachttijd aan het vaccinatiecentrum en 
het vervoer terug naar de woonplaats van de aanvrager begrepen. Dit tarief is van toepassing 
ongeacht of er 1 of 2 personen vervoerd worden en ongeacht de duur van de wachttijd. Het 
tarief is samengesteld uit een forfaitaire bijdrage te betalen door de aanvrager aan de taxi-ex-
ploitant en een bijdrage ten laste van de respectievelijke gemeente. Het forfait te betalen door 
de aanvrager (65-plusser) bedraagt slechts d 5 per persoon. De gemeente betaalt aldus 
zelf een bijdrage van d 65 of d 60 (voor 1 persoon respectievelijk 2 personen) voor jouw taxi-
vervoer. De verschillende gemeenten uit de eerstelijnszone zullen solidair deze kosten dragen. 
indien je zelf ook nog algemene vragen hebt over het vaccinatiecentrum of de vaccinatie op 
zich, kan je terecht op het helpdesknummer voor het vaccinatiecentrum Landen 011/880330

       Meer info op www.vaccinatiecentrum-tienen-landen.be

COViD-19 VACCinATie
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Maak van je mondmasker geen grondmasker
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we merken het allemaal, meer en meer mondmaskers ontsieren het straatbeeld. Je ziet ze overal: in  
bermen, op openbare plaatsen, op parkings van winkels, noem maar op. Het nieuwe zwerfvuil sinds 
de corona-crisis. sommigen wegwerpmondmaskers zijn doelbewust achtergelaten, andere veranderen 
per ongeluk in zwerfvuil. Belangrijk is dus dat je op een bewuste manier omgaat met je mondmasker. 
enerzijds om gezondheidsredenen, anderzijds dat het niet per ongeluk gaat vliegen en in de berm of 
op de grond belandt. Het verandert dan tenslotte in het soort zwerfvuil dat -uit veiligheidsoverwegingen 
- niemand graag opruimt. Zorg dus dat jouw mondmasker geen grondmasker wordt.

        Enkele tips

Mondmaskers zijn nu éénmaal een verplicht accessoire dat we altijd op zak hebben. Voor onze eigen 
veiligheid en die van anderen, is het belangrijk dat het consequent gedragen wordt. naar de winkel of 
een wandeling gepland, jouw mondmasker moet altijd binnen handbereik zijn. Maar hoe we ermee 
omgaan, daar hebben we wel invloed op:

✓ Gebruik je een wegwerpmondmasker, gooi het masker dan weg in de juiste vuilnisbak: bij het rest-
    afval. Voor alle duidelijkheid: mondmaskers zijn niet enkel gemaakt van papier, maar van een soort 
    plastiek en plastiek vergaat nooit.
✓ Let erop dat jouw masker niet per ongeluk uit de wagen of je broekzak valt of dat het bij een sterke 
    windvlaag gaat vliegen. Mocht het toch gebeuren, probeer het toch nog te onderscheppen.
✓ Gebruik een degelijk herbruikbaar masker. een herbruikbaar exemplaar gaat niet zo snel vliegen en 
    je kan het na een grondige wasbeurt opnieuw gebruiken.

Ook dieren houden niet van mondmaskers op de grond
De impact van wegwerpmondmaskers is niet alleen belastend voor 
het milieu, voor dieren kan het ronduit gevaarlijk zijn: ze kunnen 
er in verstrikt raken of erger nog, het kan per ongeluk in hun voed-
sel belanden. Gebruikte mondmaskers kunnen bacteriën of virus-
sen bevatten, gevaarlijk dus voor wie ermee in aanraking komt. 
en het verspreiden van virussen is toch net wat we willen voorko-
men met een mondmasker. 
Berg je mondmasker dus 
goed op voor de veiligheid 
van mens en dier! 
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elke week beginnen in ons land honderden kinderen te roken. Ze spiegelen zich aan mensen waar-
naar ze opkijken en kopiëren hun gedrag. Ook rookgedrag: zien roken doet dus roken.
Generatie Rookvrij wil dit een halt toeroepen. Het doel: kinderen die nu geboren worden rookvrij 
laten opgroeien. Als we ervoor zorgen dat rookvrij de norm wordt, zullen kinderen en jongeren weer-
baarder worden en minder snel geneigd zijn zelf een sigaret op te steken. De slagzin ‘Zien roken, 
doet roken. Rook of damp daarom niet in het zicht van kinderen.’ vat dit dan ook perfect samen.

De gemeente Geetbets draagt ook een steentje bij tot een rookvrije toekomst voor onze kinderen en 
jongeren. Vanaf woensdag 31 maart maakt het bestuur een aantal locaties rookvrij: speeltuin waran-
de (Rummen), speeltuin Tuinwijk (Geetbets), speelgroen Hogen, de omgeving rond de schoolpoor-
ten in Geetbets, Rummen en Hogen, de omgeving rond kinderopvang ‘schuifaf’ en de ingang van 
sporthal ‘warande’ (Rummen) en de site ‘Bets Gym’ (Geetbets)

we vragen aan iedere bezoeker om daar niet meer te roken. Zo gaan we in Geetbets alvast samen 
op weg naar een rookvrije toekomst. en dat is goed voor iedereen! Jouw bijdrage? niet roken in de 
buurt of het zicht van kinderen en jongeren.

Ook in Kortenaken, Landen, Linter en Zoutleeuw worden verschillende locaties rookvrij gemaakt.

        Meer informatie of zelf aan de slag? www.generatierookvrij.be
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Het Lokaal Loket Kinderopvang is een neutraal informa-
tie- en ondersteuningspunt voor ouders die op zoek zijn 
naar kinderopvang in de regio Zoutleeuw, Linter, Geet-
bets en Kortenaken. 

Bij het lokaal loket kinderopvang kan u terecht voor infor-
matie over alle kinderopvanginitiatieven in de regio. Dit 
kan gaan over dagopvang, vakantieopvang, voor-en na-
schoolse opvang alsook vrije tijd voor kinderen van 0 tot 
12 jaar. we beschikken over het overzicht van het aan-
bod en de mogelijke beschikbare plaatsen in de streek. 

De medewerkers van het Lokaal Loket Kinderopvang 
zijn telefonisch bereikbaar op maandag, dinsdag, 
woensdag en donderdag van 9u tot 17u op het nummer 
0470/792366 of via mail : lokaalloketkinderopvang@
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Postkantoor Geetbets blijft open

Het bpost kantoor is al jaren aan de Dorpsstraat in het centrum van Geetbets gevestigd. Momen-
teel staat het gebouw te koop, maar bpost zal met de nieuwe eigenaar een afspraak maken om 
de ruimte waar de loketten zijn, te huren.

inwoners van Geetbets en alle andere klanten zullen in de toekomst nog altijd terecht kunnen voor 
de klassieke verrichtingen in het postkantoor: zegels kopen, aangetekende zending versturen, het 
ontvangen en verzenden van pakjes, uittreksels printen, enz

wel is het zo dat bpost een interne reorganisatie van de postbedeling doorvoert. De postbodes ha-
len vanaf 26 februari hun post op in Diest. Dit heeft geen gevolgen voor de dienstverlening aan de 
klanten. 

Tankslag

Samenaankoop voor het verwijderen of opvullen van een stookolietank

Oude buiten gebruik gestelde stookolietanks kunnen vroeg of laat begin-
nen lekken, zodat ernstige vervuiling van de bodem of het grondwater kan 
ontstaan. Deze lege stookolietanks bevatten immers nog stookolieresten. 
De kosten voor de sanering kunnen dan vaak hoog oplopen.

Om de kosten voor het verwijderen of opvullen van zulke stookolietanks te 
drukken, zal een nieuwe tankslag worden georganiseerd in onze gemeente 
samen met een 9-tal andere gemeenten. Door de gezamenlijke prijsvraag 
voor een groot aantal tanksaneringen kan allicht een betere prijs bedongen 
worden, rekening houdend met de kwaliteit van het geleverde werk. 

Ben je geïnteresseerd om deel te nemen aan dit project dan kan je dit aangeven op het invul-
formulier via volgende link: https://extranet.interleuven.be/tankslag20-21

Het invullen van het formulier verbindt je niet tot een contract. indien je niet beschikt over in-
ternet, neem dan contact op met de dienst Omgeving van de gemeente (milieu@geetbets.be) 
– 011/58 65 62. 



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

MiLieU en MOBiLiTeiT

Breng jij mee de kerkschatten van Rummen in kaart?

De sint-Ambrosiuskerk van Rummen werd in 2020 geselecteerd door de Provincie Vlaams-Brabant 
voor het project "eeuwig leven voor je landelijke kerk". Hiermee ondersteunt de Provincie kerken op 
het platteland die aan een herbestemming willen werken. Gemeente Geetbets, de kerkfabriek en 
vzw Vrienden van Paul kunnen zo dit jaar samen met alle inwoners van Rummen aan de slag om 
een nieuwe invulling te geven aan dit kerkgebouw. Later dit voorjaar vragen we jou als inwoner je 
mening over de toekomst van de kerk. een ontmoetingsruimte? een cultuurhuis? Of misschien ook 
nog andere functies voor het kerkgebouw?

Als we samen werken aan nieuwe functies voor de kerk van Rummen, is ook nadenken over de 
toekomst van de inboedel van de kerk belangrijk. wat zijn belangrijke kunstwerken? welke beelden, 
schilderijen en kandelaars vertellen een verhaal over ons dorp? welke emoties en verhalen roepen 
deze objecten op? Om deze vragen goed te kunnen beantwoorden is eerst een goede digitale inven-
taris van de kerkelijke collectie een must. Alle objecten moeten goed gefotografeerd en beschreven 
worden, ze krijgen allen een labeltje en hun gegevens, waaronder datering, worden systematisch 
ingegeven in een databank.

we zijn daarom op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die de collectie van de kerk van Rummen 
graag mee in kaart brengen. Maak jij graag foto's? is ge-
schiedenis jouw ding? werk jij graag nauwkeurig of ben jij 
diegene die alle gegevens in de databank kan ingeven? 
Met een groepje van 3 of 4 mensen kan dit inventarisatie-
werk al snel goed worden aangepakt. interesse? stuur dan 
een mailtje naar irina Van Goethem, irina.vangoethem@
geetbets.be wij zorgen samen met PARCuM, het muse-
um en expertisecentrum voor religieuze kunst en cultuur 
(op zaterdag 6 maart) voor een spoedcursus zodat je met 
de gepaste vorming aan de slag kan gaan. Help jij ons 
erfgoed mee te bewaren voor de toekomst?
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Tijdelijke premie voor de verwerking van resthout

De gemeente Geetbets lanceert in samenwerking met de overige Getegemeenten, interleuven, 
Regionaal Landschap Zuid Hageland en Boerennatuur Vlaanderen een nieuw premiereglement 
voor de opwaardering van houtige reststromen die vrijkomen bij landbouwers en fruittelers zodat 
ze nuttig gebruikt kunnen worden.

Jouw bedrijf komt mogelijk in aanmerking voor deze tijdelijke premie!

De gemeente verleent een premie voor haksel- en transportwerken van houtige landschapselemen-
ten bij landbouwers en fruittelers van de gemeente. Het premiereglement mikt o.a. op het periodiek 

afzetten van houtkanten maar ook het rooien van 
fruitbomen kan hiervoor in aanmerking komen. De 
biomassa die hier uit komt krijgt vervolgens een nut-
tige toepassing in de regio. Denk bijvoorbeeld aan 
stamhout dat gebruikt wordt om een speeltuig van 
te maken of aan houtsnippers die gebruikt worden 
als compost, als bodembedekker in de parken of als 
grondstof voor een moderne verwarmingsinstallatie.

waar deze biomassa vroeger al eens in de openlucht 
opgestookt werd, wil de gemeente met het premie-
reglement een alternatief aanbieden om deze scha-

delijke praktijk aan banden te leggen. een deel van de 
kost wordt gerecupereerd en bovendien worden aan-
vragers zo goed mogelijk begeleid. Het gaat om een 
tijdelijke premie (tot het voorziene budget is opgebruikt) 
en dient als experiment om eventueel tot nieuwe samen-
werkingsverbanden te komen rond landschapsbeheer in 
de regio.

Meer info over de procedure, de voorwaarden en het 
premiereglement kan je op onze website lezen.

Heb je verder nog vragen ? Dan kan je terecht bij wim Compernolle, dienst milieu – 
wim.compernolle@geetbets.be – 011/58 65 62

G. Van der Linden

Yves Adams

© Foto's: interleuven (campagnebeeld) - G. Van der Linden (Holle weg) - Yves Adams (Landschap)




