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Aanbod sport, spel &
cultuur voor onze
Betserse kids !

Beleef Geetbets
Dienst Vrije Tijd

Gemeente Geetbets



6 gemeenten en OCMW’s sloegen in 2016 de handen in
elkaar om een actie uit te werken om kinderen en jongeren
in hun vrije tijd meer te laten deelnemen aan allerlei leuke
activiteiten. Zo is de Beleefpas geboren. 

Deze pas wil jullie, alle kinderen 
en jongeren tussen 0 en 18 jaar in 
de gemeenten Bekkevoort, Geetbets, 
Kortenaken, Glabbeek, Linter en 
Zoutleeuw, warm maken om deel 
te nemen aan een brede waaier van 
boeiende activiteiten. 

De Beleefpas is een spaarsysteem, waarbij je stickers kan
sparen bij elke deelname aan een vrijetijdsactiviteit in één
van de deelnemende gemeenten. Als je 10 stickers
verzameld hebt, kan je een gadget ophalen in één van de
bovenvernoemde gemeenten. 

Op www.beleefpas.be vind je alle activiteiten, waarbij
stickers kunnen gespaard worden. Regelmatig worden ook
VIP- ‘Beleefpassen’ verloot of kan je een VIP-pas 
winnen. Met een VIP-Beleefpas krijg je 
een korting van 80% als je deelneemt aan 
een vrijetijdsactiviteit!

Beleefpas
www.beleefpas.be

Juul Kabas



In deze brochure vind je meer info over activiteiten die door
verenigingen van Geetbets georganiseerd worden voor de
jeugd. ook de vrijetijdsdienst van de gemeente zorgt er
mede voor dat onze jongeren aan allerlei leuke activiteiten
kunnen deelnemen. 

Blijf dus op de hoogte via onze verschillende kanalen :

Volg ons!
www.jeugd-geetbets.be

www.jeugd-geetbets.be

Jeugd, Cultuur en Toerisme Geetbets
Sport en vrije tijd Geetbets

Vrije Tijd Geetbets

ACADEMIE - 011-58 65 50 - eb@geetbets.be
BIBLIOTHEEK - 011-58 65 51 - bib@geetbets.be
JEUGD/SPORT/CULTUUR - 011-58 65 42 - vrijetijd@geetbets.be
KINDEROPVANG - 011-58 65 40 - bko@geetbets.be



Kom naar de Bib!
de Bib maakt je rijker ...





 
 
Potloden scherp? Goed gestemd? 

Jij maakt vanaf 1 september je (r)entree op het podium of atelier. 

 
In de Academie Haspengouw krijgt jouw creativiteit vrij spel. 

Kies uit ons uitgebreide lesaanbod muziek, theater, beeld en dans. 

Je kan starten vanaf 6 jaar en meestal dicht bij huis! 

Hieronder vind je het aanbod in jouw gemeente. Maar er is ook

meer! 

Via www.ahpodium.be of www.ahbeeld.be vind je het

volledige aanbod, ook voor volwassenen! 

Beslist hoe jij je (r)entree maakt? Schrijf je dan snel in via

www.mijnacademie.be/ahbeeld

of www.mijnacadmie.be/ahpodium.  Wacht niet te lang! Want de

plaatsten zijn beperkt. 

Op 4 september kan je in AHPodium de sfeer gaan proeven en alles

gaan uitproberen. Je bent welkom op onze DOEDAG in de GAZO site

in Sint-Truiden, zie  www.ahpodium.be/doedag2021

In de beeldacademie kan je je tijdens de eerste weken een gratis les

meevolgen en zo kijken of het jouw ding is. Zeker doen! 

Atelier & Podium





Scouts Laetitia Geetbets is opgericht in
1977. We zijn een groep van jongens en
meisjes, met elk een eigen verhaal.
Iedereen kan er bij. We gaan samen op
verkenning en durven tuimelen in het
leven.

Onze lokalen dragen als naam: De Poel. Ze
zijn gelegen te Grazen in de Vijverstraat 37.
Iedere week staat er een ploeg van 31
enthousiaste leiders en leidsters gereed
om onze leden een geweldige activiteit te
bezorgen. 

De activiteiten gaan door op de laatste dag
van de week. De zondag activiteiten duren
van 14u00 tot 17u00. 

Scouts Laetitia
Geetbets!

Meer info op de website: 
https://www.scoutsbets.be 
en op de Facebook-pagina:

https://www.facebook.com/groups/29189479817/



Chiro Hogen is een jeugdbeweging gelegen in Geetbets (Hogen). 
 Om de 2 weken hebben wij activiteit van 14u tot 17u aan ons
lokaal aan de kerk in Hogen (Hogenstraat 100, Geetbets). 

Op de chiro spelen we spelletjes, 
doen we activiteiten, knutselen we…. 
De nadruk ligt vooral op plezier 
maken en ontdekken. 
We geven het inlevingsvermogen 
en speelse een belangrijke plaats.

De kinderen zijn opgedeeld  in 4 
leeftijdscategorieën; 
Speelclub, Rawki, Tito en Keti. 
Elke groep  heeft meerdere leiding 
en samen zullen zij elke chiro 
veel plezier maken.

Chiro Hogen

Meer info is te vinden op 
de website: https://chirohogen.be/ 

en op de Facebook-pagina:
https://www.facebook.com/chirohogen







-12 j: don 18.00 u tot 19.30 u zat 17.30u tot 18.45 u

+12j: don 19.30 u tot 21.00 u zat 18.45u tot 20.00 u

Willy Sempels 0495 92 03 99

JP Nyns 0499 56 80 57

 
Gratis 8 initiatielessen in september!

WAAR? 
Bets Gym Glabbeekstraat, 166 Geetbets

WANNEER?

MEER INFO: 

 
www.judoclubgeetbets.be

Start to ... JUDO

bij Judoclub Geetbets.





Zaterdag 18/9
Zaterdag 25/09
Vrijdag 1/10

Vanaf het 1ste leerjaar is uw kind welkom in onze
volleybalschool van BEVO Geetbets.

Er zijn 3 vrijblijvende trainingen op :

Telkens van 9u30 tot 10u30.

Place to be  :
Sporthal de Warande
Ketelstraat 54
Rummen

Voor de sportieve ouders en senioren 
bieden wij als volleybalclub Bevo Geetbets op maandag telkens
van 21u00 tot 22u30 3 vrijblijvende trainingen aan.

Adres/ Dorpsstraat 3B, 3450 Geetbets (naast het gemeentehuis)

Volleybalschool

Indien u interesse hebt hiervoor,
graag een mailtje naar :

 
bestuur@bevogeetbets.be



Zaterdag 18/9
Zaterdag 25/09
Zaterdag 2/10

Een nieuwe samenwerking tussen
de turnvereniging en BEVO
Geetbets!

Van 4-6 jaar.
3 vrijblijvende trainingen op :

Telkens van 10u30 tot 11u30.

Place to be  :
Sporthal de Warande
Ketelstraat 54
Rummen

Bal- en
bewegingsschool

Meer info:
 

turnvereniginggeetbets@gmail.com
bestuur@bevogeetbets.be





Starten kan +/- vanaf 10 jaar via aangepaste oefenstof!
 

Tot 13 jaar GRATIS als er een betalende deelnemer bij is.
Vanaf 14 jaar betalend. 





Kleuterhappenings

Urban Walk & Run

Kijk Ik Fiets!

G-Sport

Hopsakee

Doe Maar Mee!

...

WIJ BEWEGEN MENSEN!

Sportregio Getevallei is een samenwerkingsverband tussen

gemeenten en steden Linter, Geetbets, Glabbeek,

Hoegaarden, Kortenaken, Landen, Tienen en Zoutleeuw.

De algemene doelstelling is het sportgebeuren van de

participerende gemeenten te stimuleren met aandacht voor

verschillende doelgroepen, zodat zoveel mogelijk inwoners

op hun eigen niveau kunnen bewegen en sporten op een

kwaliteitsvolle manier.

Zo organiseren we :

Sportregio Getevallei!

VOLG
ONS!

www.sportregiogetevallei.be

Sportregio Getevallei





Maak er een 
keileuk schooljaar

van en kom proeven

van ons aanbod 
vrije tijd!

Beleef Geetbets
Dienst Vrije Tijd

Gemeente Geetbets


