
DEELNEMENDE 
KLASSEN: 

‘VBS HUPSAKEE’ GEETBETS 4E EN 5E LEERJAAR 

(6e leerjaar gaat samen met stagiair nog verder werken binnen de lessen W.O. – terugkoppeling hiervan hebben we nog niet gekregen.  

MODERATOR: IRINA EN SARAH 

 OEFENING 

Oefening met zelfklevende bolletjes  

 
Blauw: Waar woon je? 
 
4e leerjaar:   verspreiding in Geetbets (Steenstraat, Stw op Kortenaken, Heirbaan, Tuinwijk, Nieuwdorp, Hulsbeekstraat) en Grazen 

(Broekstraat, Verdaelstraat), één leerling uit Rummen (Leeuwbeekstraat) en één leerling uit Kortenaken 
 
5e leerjaar:  grote groep leerlingen uit de Hulsbeekstraat, Geetbets – verder verspreiding in (de linten) van Geetbets (Nieuwdorp, 

Tuinwijk, Dorpsstraat, Steenstraat, Glabbeekstraat, Bergenstraat, Borgloonstraat) en Grazen (Verdaelstraat, Broekstraat 
en Orsmaelstraat), één leerling woont in Halen 

 
 
Geel: Waar kom je het vaakst in Geetbets? 
 
4e leerjaar:   Delhaize, Heerlijckyt van Elsmeren, toeristisch fietspad Diest-Tienen, FC Geetbets (voetbal), speeltuin Tuinwijk, frituur 

(Geetbets en Rummen), glasbollen Delhaize, Apotheek, Dokter, Piskapel Grazen, Scouts/De Poel Grazen, SK Rummen 
(voetbal), sporthal BEVO (volleybal of turnen school), Bib, BAK (tekenschool of muziek), containerpark, krantenwinkel 
Sofie 

 
5e leerjaar:  toeristisch fietspad Diest-Tienen, weiden met eendjes en paarden nabij toeristisch fietspad, speeltuin Tuinwijk, schaapjes 

aan bufferbekken Hettelbergweg, krantenwinkel Sofie, dokter, dansschool Hogen, wandelen rondom kasteel Terlenen en 
in Arontshoek, SK Rummen (voetbal), Scouts/De Poel Grazen & speelplein, Delhaize, rusthuis (oma of opa bezoeken), 
sporthal BEVO (volleybal), BAK, fonteinen aan stationsplein 

 
Groen: Waar kom je het liefst? Wat is een leuke plaats in de gemeente? Waarom?  
 
4e leerjaar:   Heerlijckyt van Elsmeren  
  Toeristisch fietspad Diest – Tienen (= rustig, veilig) 
  Fietspad Steenweg op Kortenaken (= veilig = gescheiden fietspad en haag tussen weg & fietspad) 
  Speeltuin Tuinwijk 
  Wandelen in Arontshoek, langsheen de Gete 
  Kerk 
  Speelgroen Hogen (avontuur) 
  Scouts/De Poel 
  SK Rummen (voetbal, hobby) 
  Frituur & broodjesbar 
  Bib (graag lezen) 
  BAK (hobby – tekenen en muziek) 
  BEVO (hobby) 
   
5e leerjaar:  Toeristisch fietspad Diest – Tienen (= rustig, veilig) en de weiden met dieren in de buurt (eendjes & paarden) 
   Ruimte om te leren fietsen 
   Ruimte voor spelen met auto’s op afstandsbediening 
  Bufferbekken Hettelberg omwille van de dieren (schaapjes) 
  Speeltuin Tuinwijk (wel vraag wanneer verder gaan met renovatie en herinrichting) 
  Arontshoek (rust, wandelen) 
  Dansschool Hogen => feestjes vieren 
  Speelgroen Hogen  
  Speelplein & Scouts/De Poel Grazen = avontuur & ontspanning 
  Rusthuis (op bezoek bij oma & opa) 
  SK Rummen (voetbal, hobby) 
  Sporthal Rummen tijdens de sportkampen 
  BAK (hobby – tekenen en muziek) 
  Bib (graag lezen, ontspanning) 
  Frituur & broodjesbar (lekker eten) 
 
 
Rood: Op welke plaatsen kom je niet graag? Waarom niet? 
 
4e leerjaar:   werken in Nieuwdorpstraat (werken liggen stil, weg ligt open, hinder) 
  Fietspad Kasteellaan (gevaarlijk) 
  Steenweg op Kortenaken (snelheid verkeer) 
  Kolkstraat = Slechte staat van de weg 
  Croes in de Ganzenweg = gevaarlijk, conflict vrachtwagens en woonwijk/kinderen in verkeer 
  Ganzenweg 13 (leegstaande woning grenzend aan speeltuin Tuinwijk, afval, verloedering, …) 
  Paadjes naar speeltuin Tuinwijk in slechte toestand 
  Beekje in speeltuin Tuinwijk ligt vol met afval en ook wordt er veel vernield in de speeltuin 
  Zwerfvuil in het algemeen vinden de kinderen niet aangenaam 
  Fietsen in Dorpsstraat/Steenstraat is te gevaarlijk 
  Oversteekplaats Grootveldweg & Spoorwegstraat 
  Verbinding naar Hogen => meer ruimte voor de fietser 
  Verbinding naar Grazen => niet veilig voor de fietser 



  Halstraat Hogen => niet veilig voor fietser 
  Bronckaertstraat Grazen omwille van de snelheid auto’s 
  Galgenstraat Grazen, te smal/eng – geen ruimte voor de fietser 
  Kruispunt Drinkteilstraat – Spoorwegstraat thv. Stationsplein = onveilig, onmogelijk om kinderen zelfstandig te laten 

oversteken – verkeerslicht mogelijk als er voetgangers willen oversteken ?? 
  Oversteekplaats thv. Stationsplein omwille van snelheid auto’s en rekening met veel aspecten moeten houden 
  School (want sommige gaan niet graag naar school) 
  BKO in Rummen – geen aanbod voor grotere kinderen, te streng  
   
5e leerjaar:  werken in de Nieuwdorpstraat 
  Voetbalveld & paardenpiste Ganzenweg – slecht onderhouden 
  Tuinwijk paadjes ‘putten in de wegjes’ 
  Loslopende honden 
  Zwerfvuil algemeen (volgepropte vuilbakken, afval op de grond) 
  Kruispunt Glabbeekstraat – Dorpsstraat = gevaarlijk kruispunt voor met de fiets 
  Dokter, want dan zijn we ziek 
  Verbinding naar Grazen => niet veilig voor de fietser 
  Dreef naar site Terlenen, putten in de weg 

  Oversteekplaatsen thv. Stationsplein (Drinkteil/Spoorwegstraat – Steenstraat/Stationsplein – Steenstraat richting 
Kasteellaan) – geen overzicht – veel om rekening mee te houden 

  Oversteekplaats Dorpsstraat thv insteekweg naar school (onveilig – te snel verkeer) 
  Voetpaden moeten breder, meer ruimte voor fietser en voetganger 
  School (sommige gaan niet graag naar school) 
  BKO Rummen – geen aanbod voor grotere kinderen (meer uitdaging nodig), te streng (eten opeten, schoenen uitdoen) 

   

    

VERPLAATSINGSGEDRAG 

Hoe verplaats je je het meest in de gemeente? (te voet, fiets, auto, openbaar vervoer, …). 

- Hoe ga je naar school?  

- Hoe ga je naar je hobby’s? 

 
Vooral met de auto, zeker als het te ver is 
Soms met de fiets naar school of hobby’s als het goed weer is en in de vakantie  
Soms te voet, maar wordt als gevaarlijk ervaren, sommige werden al bijna omver gereden.  

 

 

 



DEELNEMENDE 
KLASSEN: 

‘VBS TE VELDE’ HOGEN  

3E EN 4E LEERJAAR  

5E EN 6E LEERJAAR.  

MODERATOR: RANI EN SARAH 

 OEFENING 

Oefening met zelfklevende bolletjes  

 
Blauw: Waar woon je? 
 
3e & 4e leerjaar:   concentratie Hogenstraat & Dennenbosstraat 
  verspreiding in Geetbets (Kwadestraat, Borgloonstraat, Tuinwijk, Glabbeekstraat, Bergen) 
  5 leerlingen uit Kortenaken 
  3 leerlingen uit Budingen (Zoutleeuw) 
  1 leerling uit Halen 
 
5e & 6e leerjaar:  concentratie Hogenstraat & Dennenbosstraat 
  verspreiding in Geetbets (Kwadestraat, Tuinwijk, Glabbeekstraat, Bergen, Nieuwdorp, Boterweg) 
  6 leerlingen uit Kortenaken 
  6 leerlingen uit Budingen (Zoutleeuw) 
  1 leerling uit Halen 
  1 leerling uit Sint Truiden 
 
 
Geel: Waar kom je het vaakst in Geetbets? 
 
3e & 4e leerjaar:   speeltuin Tuinwijk 
  Frituren Geetbets & broodjesbar 
  Apotheek Geetbets 
  Dansschool Hogen 
  Hondenschool Hogen 
  Judozaal Glabbeekstraat 
  Parochiezaal Hogen 
  Speelgroen Hogen 
  Chiro Hogen 
  Delhaize 
  Rusthuis 
  Sporthal Geetbets = turnzaal 
  Gemeentehuis 
  Bib 
  BAK (vooral muziek) 
  Bank 
  BKO Rummen  
  Sporthal Rummen 
  SK Rummen (voetbal) 
  
   
 
5e & 6e leerjaar:  speeltuin Tuinwijk 
  Frituren Geetbets & broodjesbar 
  Judozaal Glabbeekstraat 
  Delhaize 
  Rusthuis 
  Café Emma  
  Bevo sporthal 
  Bib 
  BAK 
  BKO Rummen 
  Sporthal Rummen 
 
Groen: Waar kom je het liefst? Wat is een leuke plaats in de gemeente? Waarom?  
 
3e & 4e leerjaar:   Chiro Hogen 
  Speelgroen Hogen – klimmen en avontuur – samen spelen met de klas ‘uitstap naar speelgroen zorgt ervoor dat 

de klas beter samenspeelt’  
  Kerkhof (herdenking familie) 
  Dansschool Hogen (hobby) 
  Judozaal Glabbeekstraat (hobby) 
  Fietsroute Diest/Tienen – rustig, veilig 
  Plantages Bergen – wandelen, rust 
  Sporthal Rummen (hobby – sportweken) 
  Rusthuis (familie bezoeken en samen wandelen en spelen in de tuin) 
  Sporthal Geetbets (turnen met school) 
  Bib (lezen) 
  BAK (tekenen & muziek) 



  
   
 
5e & 6e leerjaar:  fietsroute Diest/Tienen – rustig, veilig, weinig kruispunten, modderwegjes, avontuur 
  Speelgroen Hogen – avontuur, spelen met auto’s op afstandsbediening 
  Chiro Hogen  
  Speeltuin Tuinwijk 
  Speelpleinwerking in Grazen 
  Sporthal Geetbets 
  Sporthal Rummen (sportweken) 
 
 
Rood: Op welke plaatsen kom je niet graag? Waarom niet? 
 
3e & 4e leerjaar:   Kerkhof – eng, gebroken stenen 
  Kerk – niet gelovig, saai, enge ruimte (indien andere functie vinden de kinderen het nog een enge ruimte) 
  Oude kleuterschool – leegstaand 
  Veiligere fietsverbinding tussen Hogenstraat en Glabbeekstraat voorzien 
  Parking Delhaize – te veel auto’s 
  Politie ‘bang van de politie’ 
  Tattoo shop ‘eng – bang’ 
  Glabbeekstraat richting centrum – te weinig ruimte voor de fietser – gevaarlijk 
  Dorpscentrum ‘verkeer te snel’ niet veilig met de fiets 
  Halstraat – zwerfvuil in de beek 
  
   
5e & 6e leerjaar:  Te veel auto’s in Hogenstraat/Halstraat rond site Speelgroen 
  Kruispunt Overbeekstraat – Spoorwegstraat en Fietsroute => gevaarlijk voor de fietser, geen overzicht 
  Verbinding Geetbets – Grazen geen veilig fietspad 
  Containerpark ‘geen aangename plaats’ – doorgang langs loods naar containerpark te smal 
  Kruispunt Steenstraat/ Stationsplein – onveilig geen overzicht 
  Algemeen ‘ontbreken van veilige fietspaden’ 
  BAK/BIB te veel auto’s 
  Delhaize – te veel auto’s – onveilig 
  Bronckaertstraat – Galgenstraat – onveilig 
  Kasteellaan – slechte weg en onveilig fietsers 
  Nieuwdorp o.w.v. de werken 
  BKO Rummen – geen uitdaging en ligging (te ver)   

    

VERPLAATSINGSGEDRAG 

Hoe verplaats je je het meest in de gemeente? (te voet, fiets, auto, openbaar vervoer, …). 

- Hoe ga je naar school?  

- Hoe ga je naar je hobby’s? 

 
Busje van school is stuk en niet vervangen. 
School van Hogen maakt gebruik van sporthal in Geetbets als turnzaal en komt ook naar de BIB in Geetbets. 
Hiervoor wordt een bus ingezet, indien veiligere verbinding zouden ze dit ook met de fiets doen.  

 



DEELNEMENDE 
KLASSEN: 

‘VBS DE KNIPOOG’ RUMMEN  

5E EN 6E LEERJAAR.  

MODERATOR: IRINA EN SARAH 

 OEFENING 

Oefening met zelfklevende bolletjes  

 
Blauw: Waar woon je? 
 
5e leerjaar:   concentratie in Rummen – 12 leerlingen (Ketelstraat, Pastorijweg, Warande, Biesemstraat, Bruinenveldweg, 

Kraaistraat, Bergeneindestraat) 
  4 leerlingen Grazen (Verdaelstraat, Orsmaelstraat en Vijverstraat) 
  5 leerlingen uit Geetbets (Bergenstraat, Drinkteilstraat, Dorpsstraat, Borgloonstraat en Halstraat Hogen) 
  1 leerling uit Zoutleeuw 
  2 leerlingen uit Nieuwerkerken 
   
 
6e leerjaar:  concentratie in Rummen – 12 leerlingen (Ketelstraat, Pastorijweg, Warande, Grote Baan, Biesemstraat, 

Diepenpoelstraat, Romerstraat, Bergeneindestraat) 
  2 leerlingen Grazen (Verdaelstraat) 
  2 leerlingen uit Geetbets (Kwadestraat, Heirbaan ’t Saar) 
  1 leerling uit Herk-de-Stad 
  2 leerlingen uit Nieuwerkerken 
  1 leerling uit Kortenaken 
 
Geel: Waar kom je het vaakst in Geetbets? 
 
5e leerjaar:   Delhaize & Brico 
  Bib 
  BAK (tekenschool) 
  Kapper Geetbets of Grazen of Rummen 
  BKO Rummen 
  Sporthal Rummen 
  Scouts 
  Wandelen in Grazen 
  Judo Glabbeekstraat 
  Aldi Rummen 
  Frituur Rummen 
  SK Rummen (voetbal) 
  Onthaalouder Kraaistraat 
  Nachtwinkel Rummen 
  Wandelen Warandebos 
 
6e leerjaar:  SK Rummen 
  Overleef in Rummen (Grote Baan) 
  Frituur Rummen – broodjesbar Geetbets 
  BKO Rummen  
  Sporthal Rummen 
  Delhaize 
  BAK (muziekschool) 
  Bib 
  Speeltuin Kerselant 
   
 
Groen: Waar kom je het liefst? Wat is een leuke plaats in de gemeente? Waarom?  
 
5e leerjaar:   Velden achter Bergeneindestraat om te wandelen 
  Bruinenveldweg = rustige straat, weinig auto’s, spelen op straat => speelstraten vonden ze een goed idee 
  Persoonstraat thv. Oude Pastorij = rustige straat, weinig auto’s, je kan er skaten op straat 
  SK Rummen om te voetballen 
  Tappestraat vzw Poezenpootjes om de poezen eten te geven 
  Pleintje in Grazen om te spelen 
  Grazen velden en wandelroutes, gaan wandelen met de paarden 
  Speelplein en De Poel/scouts 
  Fietsroute Diest/Tienen – veilig, rustig 
  Judozaal (hobby) 
  Speelgroen Hogen ‘spelen met de hond’ 
  Bak (tekenschool)  
  Gemeentehuis ‘herinneringen aan trouw mama en papa’ 
  
   
6e leerjaar:  Speeltuin Kerselant (via de fietsroute ernaar toe) 
  Bib (rustig, lezen) 
  School Rummen 
  Sporthal Rummen (sportweken, voetballen) 
  Scouts/De Poel Grazen 



  Warandebos en velden om te wandelen met hond en paarden 
  Warandeweg veilige fietsverbinding naar school vanuit wijk Warande 
  Overleef Grote Baan – buitenactiviteiten 
  Stopplaats met bankje in Grote Baan als ze samen met de fiets naar school gaan 
  SK Rummen (voetbal) 
 
 
Rood: Op welke plaatsen kom je niet graag? Waarom niet? 
 
5e leerjaar:   Dorpstraat Geetbets – te snel verkeer – onveiligheidsgevoel 
  Kasteellaan – te snel verkeer – zwerfvuil langs de kant 
  Kruispunt Kasteellaan/Borgloonstraat – slechte zichtbaarheid 
  Oude kleuterschool Hogen – staat leeg 
  Orsmaelstraat Grazen – te snel verkeer 
  Galgenstraat – te snel verkeer, onveilig – niet met de fiets mogelijk 
  Oppenstraat - Lutzestraat – slechte fietspaden 
  Warandebos – te veel netels en vliegen 
  Speeltuin Warande – te klein + speeltoestellen stuk – geen uitdaging en zwerfvuil 
  Ketelstraat – te snel verkeer 
  Kruispunt Kraaistraat/Zavelkuil – snelheid + geen overzicht 
  Kerkhof 
  SK Rummen – geen goed voetbalveld 
  Biesemstraat – slechte zichtbaarheid voor fietsers 
  BKO Rummen – saai, vervelen, geen uitdaging 
  Parkje achter parking Ketelstraat – onnuttig, wordt niet gebruikt, meer inrichten 
  Kerk = saai => wat zou je er graag doen => slapen, skaten – skatepark? 
   
 
6e leerjaar:  Speeltuin Warande – te klein 
  Kruispunt Grote Baan/Oppenstraat – gevaarlijk voor fietser 
  Grote Baan – te snel verkeer 
  Oppenstraat (zijstraat) kuilen in de weg 
  Verbinding trage weg van Grote Steenweg naar Persoonstraat – steentjes en kuilen – gevaarlijk voor te vallen met 

fiets 
  Galgenstraat – gevaarlijk 
  Ketelstraat zijweg langs school/klooster => is tweerichtingsverkeer noodzakelijk?  
  Biesemstraat richting Herk-de-Stad – fietspad onderbroken 

    

VERPLAATSINGSGEDRAG 

Hoe verplaats je je het meest in de gemeente? (te voet, fiets, auto, openbaar vervoer, …). 

 
Algemeen vinden de leerlingen dat er veiligere fietspaden en voetpaden moeten komen en dat de auto’s te snel rijden.  

 


