
De voorbije weken was onze 
gemeente in de ban van mosterd. 
Onder de opvallende slogan 'Wij 
halen onze mosterd bij jullie' 
bezochten de kandidaten van 
CD&V Geetbets  alle dorps-
bewoners met een pot mosterd en 
een boeiend magazine. 

Uiteraard deden we dat niet zomaar.  
Achter de schermen zijn we volop bezig 

met ons verkiezingsprogramma voor de 
gemeenteverkiezingen van 14 oktober 
2018. Eerder deden we ook al een 
enquête via de post en online. 

Op deze manier willen we een 
verkiezingsprogramma opstellen met 
input en betrokkenheid van alle 
inwoners. Want als inwoner weet je het 
best wat er leeft in jouw buurt.  De 
huisbezoeken waren zeer intensief, maar 

vooral boeiend en leerrijk. We leerden 
heel wat dorpsbewoners en hun 
knelpunten beter kennen. Dankzij jullie 
input zijn we nu klaar voor de weg voouit 
in Geetbets.  

Uiteraard is jullie input nog steeds 
welkom via cdenvgeetbets@gmail.com.

Laat de mosterd smaken! 

COLOFON
Heeft u een opmerking over het 
gemeentebeleid of de CD&V 
werking in onze gemeente? Of heeft 
u een suggestie voor wat beter kan? 
Aarzel niet en ga de conversatie 
aan!

Uw nationale contactpersoon
tom@cdenv.be
Wetstraat 89 - 1040 Brussel
www.cdenv.be

Doe mee met CD&V
Lid worden van CD&V is 
heel eenvoudig: 
www.cdenv.be/wordlid

Uw lokale contactpersoon:
Ingrid Claes
(cdenvgeetbets@gmail.com)
geetbets.cdenv.be

Volg ons op Facebook:
facebook.com/cdenvgeetbets

in Geetbets
Geetbets.cdenv.be

Wijblad  van CD&V-Geetbets juni  2018

Maak kennis met onze kandidaten
Je bent welkom op 29 juni 2018 om 20 uur in het Monnikenhof Van Vlierbeek
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De voorbije weken en dagen bezochten wij 
alle inwoners van Geetbets, Rummen en 
Grazen. Achter de schermen zijn we volop 
bezig aan ons programma. We zijn zeer 
dankbaar voor de input die we hierbij van 
jullie kregen. Onze verkiezingslijst is klaar. 
Wij nodigen je dan ook graag uit op onze 

kennismakingsavond op 29 juni om 20 uur 
in het Monnikenhof van Vlierbeek. Dé 
gelegenheid om alle kandidaten persoonlijk 
te leren kennen. Met maar liefst 9 nieuwe 
kandidaten, waaronder 5 jongeren, is CD&V 
Geetbets helemaal klaar  voor de weg vooruit 
in Geetbets.

Mosterd in Geetbets



Dank 
aan de werkingen van Samana  
Geetbets, Hogen en Rummen

(ziekenzorg CM)

CD&V Geetbets schenkt samen 300 euro

Fiets mee op 22 juli

22 juli kan je met Landelijke Gilden fietsen in het Hageland 
tijdens de Hagelandse Gordel.  Er is een grote ronde (80 km), 
een kleine (25 km) en een middelgrote (50 km). Elke route start 
en eindigt op een land- of tuinbouwbedrijf. Daar kan je genieten 
van heerlijke streek- of hoeveproducten en randanimatie. 
 
De tocht voert je  door het mooie landschap tussen Diest, Tienen en 
Zoutleeuw, een zeer rustige akkerbouw- en fruitstreek met kleine dorpen 
en nog zuivere plattelandsgemeenten waaronder Rummen, Geetbets en 
Grazen. Eén van de startplaatsen ligt in Rummen bij de familie Adams 
(persoonsstraat 63).  Je kan ook starten in Bunsbeek, Kapellen, Assent of 
Kortenaken. Meer info: www.hagelandsegordel.be 
 

CD&V Geetbets schenkt aan Samana Geetbets, Hogen 
en Rummen in totaal 300 euro.  Door deze financiële 
tussenkomst wil CD&V een bijdrage leveren aan de 
plaatselijke werkingen.  Ze ontvingen ieder 100 euro. 

Jaarlijks rond Pasen is CD&V te gast op de samenkomsten van 
Samana in onze gemeente. Steeds worden we hartelijk 
ontvangen door de bestuursleden. Zowel het bestuur van 
Samana Geetbets, als dat van Hogen en Rummen ontving elk 
een geschenkbon van 100 euro.. Het bestuur van Samana kan 
zelf beslissen waarvoor ze het geld gaat gebruiken. Hiermee 
dankt CD&V Geetbets het bestuur en de vrijwilligers voor hun 
inzet. 

Samana is de  nieuwe naam voor ziekenzorg van Christelijke 
Mutualiteit.  Samana  zet zich in voor mensen met een 
chronische ziekte en wil mantelzorgers in hun kracht zetten. 
Samen met de vrijwilligers bieden de afdelingen activiteiiten 
aan om het sociaal isolement te doorbreken en om langdurig 
zieke mensen en hun omgeving te ondersteunen.   Dagelijks 
dragen de vrijwilligers hun steentje bij om de ouderen en zieke 
inwoners in onze gemeente een bezoekje te brengen. 

Met dit gebaar wil CD&V Geetbets het belang van de werking van 
Samana  in de kijker zetten.  

CD&V Geetbets op zoek naar 
jubilarissen van 2018

Het is een jarenlange traditie dat CD&V de jubilarissen 
in onze gemeente bezoekt, om hen persoonlijk te 
feliciteren en hen in de bloemen te zetten.  

Ken je koppels die 50, 60 of 65 jaar gehuwd zijn dit jaar, geef ons 
dan een seintje en we komen op bezoek voor een leuke babbel. 
De jubilarissen ontvangen van CD&V bloemen en een fles wijn. 
Gemeenteraadsleden:
Monique Adams : 0477360236
Bart Andries : 0475594093
Ingrid Claes : 0497427176
Glenn Huveneers : 0488822300
OCMW raadsleden:
Tony Leyssens : 0477623977
Tommy Huybrighs : 0474484001     

Samen de Happy Hageland App installeren op de gsm.

Provincie Vlaams-Brabant 
ondersteunt de Happy Hageland 
App

De provincie Vlaams-Brabant, Unizo Hageland, UCLL en 
de 20 Hagelands gemeenten lanceerden Happy 
Hageland.

Happy Hageland is een App waarmee inwoners en bezoekers de 
regio op een digitale manier leren kennen.  De toenemende 
digitaliseren is een ontwikkeling waarin ook kleinere steden en 
plattelandsgemeenten niet mogen achterblijven. Consumenten 
zijn steeds digitaler, hebben meer keuze dan ooit tevoren en 
verwachten info via verschillende kanalen. Daarom sloegen de 
projectpartners de handen in elkaar om ook het Hageland 
digitaal te ontsluiten. 
Je kan de Happy Hageland App installeren via
 http://happyhageland.be 

CD&V Geetbets komt naar je toe. Samen de weg vooruit. 




