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Gemeentehuis
 
Helen-Bosstraat 43, 3350 Linter. 
 
Algemene diensten:   tel.: 011 78 91 30 
    fax: 011 78 20 09 
    info@linter.be

Openingsuren:
Aangepaste dienstverlening gemeente en OCMW: 
enkel op afspraak.
 
Burgemeester   tel.: 011 78 91 32
Algemeen directeur  tel.: 011 78 93 50
Financieel directeur  tel.: 011 78 91 44
Secretariaat   tel.: 011 78 91 30
Bevolking   tel.: 011 78 93 83
Burgerlijke Stand   tel.: 011 78 91 48
Omgeving & Wonen  tel.: 011 78 91 39
    tel.: 011 78 91 38
    tel.: 011 78 91 37
Informatiedienst   tel.: 011 78 93 77
Jeugddienst   tel.: 011 78 91 47

Technische dienst   
Ransbergstraat 26a, 3350 Linter tel.: 011 78 40 33

OCMW
Grote Steenweg 284, 3350 Linter
    tel.: 011 88 86 60
    info@ocmw.linter.be

Bibliotheek
Grote Steenweg 66a, 3350 Linter tel.: 011 78 10 77

Kinderopvang Stekelbees
Grote Steenweg 66a, 3350 Linter tel.: 011 78 44 10

Gemeenteschool ‘De Zandloper’ 
Zandstraat 14, 3350 Linter  tel.: 016 78 89 65
Dorpstraat 73, 3350 Linter  tel.: 011 78 28 21
Langstraat 27, 3350 Linter  tel.: 016 78 97 01

Politie 
 
Helen-Bosstraat 43, 3350 Linter. tel.: 016 80 58 05
    fax: 011 78 91 49
   pz.lan.wijk@police.belgium.eu   

Openingsuren: op afspraak

Dringende interventies
Politie           tel.: 011 88 48 84  
Brandweer of ambulance  tel.: 112

Burgemeester - Marc Wijnants 

Tel: 0495 59 83 69
E-mail: marc-wijnants@telenet.be

Algemeen Beleid, Burgerlijke stand,  
Politie, Brandweer, Veiligheid, Verkeer, 
Informatie en Communicatie, Toerisme 

Zitdagen: maandag vanaf 14 uur of op 
afspraak

GEMEENTEDIENSTEN

ANDERE DIENSTEN

De burgemeester

De schepenen           (vanaf januari 2022) 

1ste schepen -  Andy Vandevelde 

Tel: 0478 21 72 28
E-mail: andy.vandevelde@skynet.be

Openbare Werken, Begroting, Financiën, 
Personeel 

Zitdagen: op afspraak 

2de schepen - Jonas Michiels  

Tel: 0473 52 76 98
E-mail: jonas.michiels@linter.be 

Ruimtelijke Ordening, Erfgoed, Wonen, 
Landbouw, Milieu, Sport en Trage Wegen

Zitdagen: maandag van 14uur tot 16u30 
of op afspraak

4de schepen - Karlien Lismont  

Tel: 0493 73 43 47
E-mail: karlien.lismont@linter.be 

Voorzitter van het Bijzonder Comité
Welzijn, Armoedebestrijding, Opvoeding 
en Gezin, Gezondheid en Senioren

Zitdagen: op afspraak

3de schepen - Patrick Poffé  

Tel: 0472 10 11 90
E-mail: patrick.poffe@linter.be  

Onderwijs, Cultuur, Jeugdzaken,  
Dierenwelzijn, Gezin en Kinderopvang

Zitdagen: maandagnamiddag of op 
afspraak
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Beste inwoners, 

Covid blijft ons leven beheersen.
De vierde golf grijpt opnieuw in rondom ons heen en de besmettingen stijgen onrust-
wekkend. Laat ons hopen dat deze keer de eindejaarsfeesten niet in het gedrang 
komen. December is al een maand met donkere winteravonden en daar bovenop nog 
Covid. Trop is immers teveel!
Warmte en beschutting vinden in het gezin en de buurt is nu meer dan ooit nodig.  

Zoals u weet, heeft onze omgevingsambtenaar een andere uitdaging aangegaan en 
proberen wij de vacature zo vlug mogelijk in te vullen. Momenteel hebben wij een 
omgevingsambtenaar die we delen met Kortenaken en hebben wij een externe firma 
ingehuurd die extra ondersteuning biedt.
 
Ook voor twee belangrijke dossiers, het Waterhof en de Sport- en cultuursite is er 
nieuws. Voor het Waterhof, dat zal omgevormd worden tot een jeugdcentrum, is er 
goed nieuws. De selectiecommissie van de Erfgoedstichting van Provincie Vlaams-
-Brabant heeft het dossier weerhouden en zal dit nu verder uitwerken. Voor de stand 
van zaken van de Sport- & cultuursite zullen wij u apart infomeren.  
De aanpassingswerken in het gemeentehuis zitten op schema. De timing blijft dat 
het OCMW in de loop van januari haar intrek neemt in het gemeentehuis. Verbou-
wingen brengen ongemakken met zich mee, waarvoor wij ons verontschuldigen.

Net voor de vierde Covid golf waren Relax & Run, de scholenveldloop en de Trage 
Wegenwandeling met de inhuldiging van het vernieuwd Dorpssplein te Neerlinter een 
enorm succes. 

Er staat een hervorming van de sociale huisvestingssector op til. Cnuz fuseert met 
Diest Uitbreiding tot Wonen Hageland. De bedoeling van de Minister van Wonen is 
te komen tot één woonactor tussen sociale huisvestingsmaatschappijen en sociale 
verhuurkantoren. 

Vanaf maart 2022 haalt EcoWerf papier en karton aan huis op in gele containers van 
240 liter. In de loop van volgende maanden krijgt ieder huisgezin nog een persoon-
lijke brief met de nodige informatie. 

Samen met de Getegemeenten, de VMM, de Watering Kleine & Grote Gete en het 
Regionaal Landschap worden oplossingen uitgewerkt voor de wateroverlast zowel 
voor de vallei van de Kleine Gete als voor de Grote Gete. 
 
Ontmoeting, samenwerking en nabijheid zijn dragers van ons sociaal netwerk.  
Laat ons toch genieten van de kleine dingen van het leven;
op een dag kijken wij terug en beseffen wij dat het grote waren.

Laat ons samen door de voorruit kijken en niet door de achteruitkijkspiegel.
Maar weten dat we er zijn, voor elkaar en voor anderen. Wij zijn op de wereld immers 
om elkaar te helpen. Wij staan samen met jullie klaar om doorheen deze moeilijke 
periode te komen.  
Laat ons in deze tijden vooral goed zorg dragen voor mekaar.

Tot slot dank ik zeer graag alle collega’s schepenen en gemeenteraadsleden, de 
leden van de gemeentelijke raden en commissies, de OCMW- voorzitter en OCMW-
-leden, het onderwijzend personeel, de Landelijke Kinderopvang, de BIB, het gemeen-
telijk- en het OCMW-personeel, de politie & de verenigingen voor hun opbouwende 
samenwerking tijdens het voorbije hele corona jaar. Ook bijzondere dank aan onze 
schepenen Linda Verdeyen, Sonja Petitjean en OCMW-voorzitster Hilde Foriers voor 
de inzet, toewijding en collegialiteit.    

Joans Michiels, Patrick Poffé en Karlien Lismont nemen hun taken over vanaf januari 
2022. Van harte welkom!

Maar vooral ook u, beste inwoner, hartelijk dank voor de goede  
samenwerking.

Laat 2022 een jaar zijn van tevredenheid, respect en waardigheid.
Het allerbeste voor 2022 voor u en uw familie en vrienden! 

Uw burgemeester,
Marc Wijnants. 

Hou zeker de website www.linter.be goed in de gaten voor nieuwe en  
gewijzigde informatie.
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CORONA

Gezien de recente goedkeuring door EMA, vraagt het 
Comité dat de Hoge Gezondheidsraad en het Raad-
gevend Comité voor Bio-ethiek hun advies spoedig 
verstrekken met het oog op het eventuele opstarten, 
op vrijwillige basis, van de vaccinatie van de 5 tot 11 
jarigen.

2. Winterpakket
Private bijeenkomsten
Private bijeenkomsten binnen zijn verboden, met 
uitzondering voor huwelijksfeesten en begrafenissen 
(koffietafel). Deze laatste dienen met CST georgani-
seerd te worden vanaf 50 personen binnen en 100 
personen buiten. De modaliteiten van de horeca gelden, 
waarbij dansen met mondmasker evenwel toegelaten 
is.

Horeca-activiteiten
Het aantal personen per tafel wordt beperkt tot 6. Een 
huishouden mag een tafel delen, ongeacht de grootte 
van dat huishouden. Enkel zitplaatsen aan tafel zijn 
toegestaan. De openingsuren worden beperkt van 5 uur 
’s morgens tot 23 uur.

Discotheken en dancings
Discotheken en dancings dienen te sluiten.

Publieke evenementen
Publieke evenementen binnen: enkel zittend toege-
staan, conform de regels van CST plus mondmasker.
Publieke evenementen buiten: indien organisatoren 
de regels van de social distancing en afstand van 1,5 
meter tussen de gezelschappen niet respecteren, zal 
hun evenement gesloten worden. De modaliteiten van 

Samen de winter door
Tijdens een rustige zomer en na een succesvolle 
vaccinatiecampagne werden de poorten naar de 
vrijheid hoopvol opengezet, maar ondertussen 
volgde een domper op de vreugde. De coronacij-
fers stegen de afgelopen weken opnieuw. Daarom 
nam het overlegcomité een reeks nieuwe bescher-
mingsmaatregelen. Zo deden een brede mondmas-
kerplicht en verplicht telewerk opnieuw hun intrede. 
Een strikte naleving wordt noodzakelijk geacht om 
erger te voorkomen.

1. Bijkomende vaccinaties
Na de booster voor kwetsbare en specifieke doel-
groepen, zoals 65+, zorgverleners, personen met 
immuno-deficiëntie, personen die werden ingeënt met 
Johnson&Johnson, moet de hele bevolking zo snel als 
mogelijk een extra vaccinatiedosis ontvangen. Er wordt 
maximaal naar gestreefd dat burgers vier (Johnson & 
Johnson en AstraZeneca) of zes (Pfizer en Moderna) 
maanden na hun laatste dosis een booster-vaccin 
krijgen met een mRNA-vaccin.

Het Overlegcomité vraagt om het wetenschappelijk 
gefundeerd operationeel plan dat de IMC Volksgezond-
heid uitwerkt, zo vlug als mogelijk uit te voeren, zodat 
de capaciteit van de vaccinatiecampagne snel en sterk 
verhoogd wordt en voor Kerstmis nog een zo groot 
mogelijk aantal personen kan worden ingeënt. Die 
personen moeten zich via een flexibel online systeem 
kunnen inschrijven, zoals bijvoorbeeld QVAX.
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de horeca zijn van toepassing.

Sportwedstrijden
Sportwedstrijden binnen, zowel amateur als beroeps, 
gebeuren zonder publiek. Elke deelnemer tot en met 18 
jaar mag evenwel vergezeld worden door zijn of haar 
ouders.

Leerplichtonderwijs
De ministers van Onderwijs zullen een pakket maat-
regelen uitwerken rond onder meer: verplichte mond-
maskerdracht; luchtkwaliteit en betere ventilatie, het uit 
elkaar houden van klasgroepen, opsporen van hoogrisi-
co-contacten, buitenschoolse activiteiten.

Telethuiswerk
De periode waarbinnen maximaal één terugkeerdag 
voorzien mag worden, wordt verlengd tot minstens 19 
december. De periode vanaf wanneer maximaal twee 
terugkeerdagen voorzien mogen worden, start vanaf 20 
december.

3. Handhaving
De politie- en inspectiediensten wordt gevraagd streng 
op te treden tegen overtredingen van de maatregelen.
Aan de bevoegde ministers en aan de burgemeesters 
wordt gevraagd om hiertoe de nodige instructies aan 
de politie- en inspectiediensten te verzekeren.

4. Tot slot: drie richtsnoeren om het 
veilig te houden
1. Beperk uw contacten. Pas je gedrag aan en wees 

vooral heel voorzichtig met kwetsbare personen. 
Wanneer je elkaar toch wil zien, doe het dan bij 
voorkeur buiten.

2. Gebruik zelftesten. Wanneer je thuis toch mensen 
ontvangt, gebruik een zelftest en draag je mond-
masker. Zo heb je meer zekerheid. De zelftesten 
zijn verkrijgbaar bij elke apotheker en ook in de 
supermarkt.

3. Ventileer. Zorg voor voldoende ventilatie van 
binnenruimtes. Dat is trouwens sowieso gezond, 
maar zeker in deze coronatijden.

Voor een laatste stand van zaken kan je:
• surfen naar www.info-coronavirus.be
• bellen naar het nationaal informatienummer 

080014 689
• de gemeentelijke website bezoeken: www.linter.be

Vaccinatiegraad in Linter
Vaccinatiegraad totale bevolking – volledig gevaccineerd met basisvaccinatie (niet booster): 85,29 %
Vaccinatiegraad 12+ (= te vaccineren bevolking momenteel) – deels en volledig gevaccineerd met basisvaccinatie 
(niet booster): 96,1 %
Vaccinatiegraad leerkrachten (in de 3 Linterse scholen): 100%

Herhalingsvaccin
Ben je ouder dan 65 jaar, dan mag je de komende 
weken een uitnodiging verwachten om je een derde 
keer te laten vaccineren tegen COVID-19. Dokters en 
wetenschappers raden ten stelligste aan om daarop in 
te gaan. Met een herhalingsvaccinatie blijf je het beste 
beschermd tegen COVID-19.  

Een herhalingsvaccinatie houdt je bescherming tegen 
COVID-19 op het hoogste niveau. De verschillende 
vaccins tegen COVID-19 bieden uitstekende bescher-
ming tegen COVID-19: wie volledig gevaccineerd is, 
loopt veel minder kans om nog ziek te worden. Als je 
toch nog ziek wordt na vaccinatie, is de kans dat je 
zwaar ziek wordt of zou overlijden ook weer een heel 
stuk kleiner.

Vaccinatie-expert Pierre Van Damme legt uit: ‘We zien 
in studies heel duidelijk dat de vaccins bij 65+’er na een 
paar maanden een stukje van hun kracht verliezen. Na 
ongeveer 5 maanden begint de werkzaamheid tegen 
ernstige COVID19 en hospitalisatie af te nemen met 6 
à 10% Dat betekent dus dat je dan weer wat meer risico 
loopt om in het ziekenhuis te belanden  als je besmet 
raakt met COVID-19.’

Met een herhalingsvaccinatie willen we uw bescher-
ming tegen COVID-19 versterken en verlengen.
De vaccins werken heel goed tegen de huidige vari-
anten en er zijn nog geen nieuwe vaccins op komst
Intussen zijn verschillende varianten ontstaan van het 
virus dat COVID-19 veroorzaakt. De huidige vaccins 
werken nog altijd heel goed tegen de varianten die 
in ons land de ronde doen. Om je zo goed mogelijk 
te beschermen, is het dus belangrijk om een nieuwe 
vaccinatie niet uit te stellen. Door je nu opnieuw te 
laten vaccineren, zorg je voor de beste bescherming

Het valt onmogelijk te voorspellen welke varianten er 
nog komen. De verschillende vaccinfabrikanten volgen 
dat op samen met de wetenschappers en zullen hun 
vaccins aanpassen wanneer dat nodig is. Zo’n aange-
paste vaccins komen er zeker niet op korte termijn. 
Het is dus niet verstandig om daarop te wachten. 
Een herhalingsvaccinatie met de huidige vaccins 
zorgt er immers nu meteen voor dat je terug optimaal 
beschermd bent tegen zware ziekte na een COVID-
-19-besmetting. 
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NIEUWS

Wist je dat je voor heel wat zaken niet naar het 
gemeentehuis moet komen? Heel wat documen-
ten, attesten of inlichtingen kan je gewoon online 
aanvragen. Je krijgt ze vaak binnen enkele minuten 
in je mailbox geleverd.

Papieren en attesten
1. Ga via www.linter.be naar de startpagina van 

Smartloket.
2. Kies het document of de akte die je wilt aanvragen. 

Klik op één van de voorgestelde documenten, 
gebruik de zoekfunctie of kies voor Papieren en 
attesten.

3. Meld je aan met je elektronische identiteitskaart, 
Itsme, mobiele app of federaal token.

4. Vul de ontbrekende gegevens aan en klik op 
‘Volgende’. 

5. Valideer je gegevens op de overzichtspagina en klik 
op ‘Opslaan’. 

Je aanvraag wordt verwerkt. 
• Als je aanvraag automatisch verwerkt is, kan je je 

document meteen downloaden. Je ontvangt ook 
een e-mail met een link naar het document zodat je 
het later nog kan raadplegen. Je document wordt 
ook afgeleverd in My eBox.

• Als je aanvraag niet automatisch verwerkt wordt, 
dan behandelt een medewerker jouw aanvraag 
verder. Je krijgt een e-mail met een ontvangstbe-
vestiging en een referentienummer. We houden je 
verder op de hoogte van je aanvraag via e-mail. 

 
Ook een nieuwe PIN-&PUKcode en uittreksels uit 
het strafregister kan je nagenoeg op dezelfde manier 
aanvragen.

Surf dus snel naar www.linter.be  
en klik op:

Digitaal loket 11e trage wegen 
wandeling

Op zondag 17 oktober vond de 11e editie van de 
trage wegenwandeling plaats met een 150-tal 
deelnemers.
De start en aankomst gebeurden op het vernieuwde 
gemeenteplein van Neerlinter, dit in samenwerking 
met de omliggende handelaars en de ouderraad en 
aangevuld met een muzikaal verrassingsoptreden. Bij 
aankomst werd dit plein dan ook officieel ingehuldigd. 
Een ‘wenslijn’ die voortkwam uit de participatieverga-
dering rond het trage wegenplan was de verbinding 
tussen de Ransbergstraat en de Kasteelstraat.
Daar werd sentier 95 geopend. Deze verbinding vertrok 
aan de minicamping Het Leeuwerikenveld en kwam uit 
halverwege de Kasteelstraat. Naar aanleiding van het 
project weidepoorten, waarbij de zuilen en de poort van 
de weide van Melkerhei in de Kasteelstraat een gron-
dige opknapbeurt kregen, ontstond het idee om hier 
iets mee te doen.

Na het bekijken van de atlas der wegen, veldwerk en 
meerdere gesprekken met Melkerhei, maar ook omdat 
sentier 95 bijna niet gebruikt werd, besloten we om de 
verbinding tussen de Ransbergstraat en de Kasteel-
straat te laten verlopen lange een andere en meer inte-
ressantere officiële verbinding, nl. sentier 90. Er was 
echter één probleem, er ontbrak een stuk weg om dit te 
realiseren. Daarom werd er een overeenkomst gesloten 
met Melkerhei om een deel van de verbinding te laten 
lopen over hun perceel. Op deze manier ontstond de 
nieuwe verbinding.

In de toekomst willen we langs het pad ook nog een 
bank plaatsen en de mogelijheid bekijken om het bosje 
gelegen achter de pastorij van Neerlinter mee te inte-
greren in de nieuwe route.

Tekst: Sonja Petitjean, schepen van trage wegen.
Foto: Robert Jacobs
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Huldiging Linterse winnaars  
Korte Keten Kop
Drie opeenvolgende jaren won iemand van Linter 
de Korte Keten Kop. 
Dit zijn dé ambassadeurs van de Korte Keten. Korte 
keten staat voor rechtstreekse verkoop van de land-
bouwer aan de consument. Op die manier kan een 
landbouwer zijn prijs en aanbod zelf bepalen. En als 
klant krijg je in ruil verse en kwaliteitsvolle producten, 
zonder veel transportkosten of verpakkingsafval. 

Winnaar in 2019: Melkerhei: 
Gerrit Arnauts & Martine Kinnaer met zoon Pieter 
Arnauts (Neerlinter)
Wat kan je er zoal vinden? Boter, Yoghurt, kazen. De 
Melkerhei biedt zuivelproducten uit de streek. 
Producten die teruggaan naar de basis : rauwe melk, 
ambachtelijke boter, een heerlijke variatie aan harde en 
zachte kazen.

Winnaar in 2020 : Aardappelen Vanhoebroeck: 
Annie en Vera Vanhoebroeck runnen het landbouwbe-
drijf van hun ouders.(Orsmaal) 
Wat kan je er zoal vinden? Het familiebedrijf Vanhoe-
broeck is gespecialiseerd in aardappelen en is gelegen 
in Orsmaal. Dankzij gedegen productkennis en kwaliteit 
kan men gedurende het hele jaar door terecht voor 
heerlijke aardappelen.

Winnaar in 2021: Van het Lindeveld:
Uitgebaat door Tim en Dorien Bottu (Melkwezer)
Wat kan je er zoal vinden? Vlees van de boer. Men kan 
de producten veilig afhalen in een Drive-In openlucht-
winkel. Vleespakketten van zowel Belgisch Witblauw 

als Black Angus. Al sinds 1984 is ‘Van het Lindeveld’ 
een plaats waar koeien hun kalfjes zelf grootbrengen. 
Het grootste deel van het jaar grazen ze ronde boerderij 
en in de Grote Getevallei.

Linter is pionier van de Korte Keten. Een divers product-
gamma wordt immers binnen de Korte Keten
aan de consument aangeboden. Dit gaat van vlees, 
melk, boter tot aardappelen. Biefstuk (Van het Linde-
veld) gebakken met goede boter (Melkerhei) met 
frietjes (aardappelen Vanhoebroeck). Daarvoor moet je 
in Linter zijn

Voor de HANDELAAR 
Je schrijft je in via: 
https://admin.kivalo.be/register/
gemeente-linter/ 

Nadien kan je je profiel volledig  
aanvullen naar wens. Geef ons enkele  
dagen de tijd om alles voor je bedrijf te 
CONTROLEREN. Wanneer je helemaal  
opgestart bent, ontvang je een mail. Dan 
ben je klaar om cadeaubonnen te  
beginnen gebruiken. 

De waarde van de bon die bij jou als  
handelaar gebruikt werd, wordt binnen 
de 14 dagen doorgestort. 

GRATIS deelname voor handelaars! 
Alle promotie van de Linter Leeft Bon 
worden door de gemeente linter  
verzorgd : website, sociale media,  
pamfletten, zichtbaarheid van de  
deelnemende handelaar ... 

Alle kosten verbonden aan het platform 
en alle financiële transactiekosten  
worden door de gemeente Linter  
gedragen. 

Beste inwoner, 
Beste handelaar, 

We zijn bijzonder blij om jullie de Linter 
Leeft Bon te kunnen voorstellen. 

Wij zouden graag meer klanten tot bij  
onze lokale handelaars krijgen. Deze bon 
is een uniek middel om dit doel te  
bereiken.  Ben je van plan om voor  
iemand een cadeautje te kopen? Koop 
dan een Linter Leeft Bon! Op die manier 
maak je iemand  gelukkig en steun je de 
lokale  handelaars.  

Veel succes! 

College van Burgemeester en   
schepenen  

LINTER LEEFT 
BON   

Gemeente Linter  
 

 
www.linter.be  - info@linter.be 

VU
: C

ol
le

ge
 b

ur
ge

m
ee

st
er

 e
n 

sc
he

pe
ne

n,
 H

el
en

-B
os

st
ra

at
 4

3,
 3

35
0 

Lin
te

r 
Nog op 
zoek naar 
een  
cadeautje?
Ben je van plan om voor 
iemand een (eindejaars)
cadeautje te kopen? Koop 
dan misschien een Linter Leeft Bon! Op die manier 
maak je iemand gelukkig en steun je de lokale hande-
laars. Met de Linter Leeft Bon kan je betalen bij alle 
deelnemende handels-en horecazaken in Linter.

Surf snel naar:
https://shop.kivalo.be/gemeente-linter
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Strijd tegen zwerfvuil
Onze gemeente stapt mee in een driejarig project met 
intergemeentelijk milieubedrijf Ecowerf om sluik-
stortcamera’s in te zetten. Zwerfvuil en sluikstorten 
veroorzaken immers niet alleen ergernis. Het is ook 
duur en het opruimen kost heel veel geld. Daarom 
zet onze gemeente samen met EcoWerf sterker in op 
openbare netheid. Ecowerf ondersteunt de gemeente 
bij de aanpak van zwerfvuil en sluikstort. Het milieu-
bedrijf zet dienstverlening op vlak van coördinatie en 
sensibilisatie, coaching en handhaving in. Een afval-
coach-coördinator zal zich toespitsen op handhaving 
(sluikstortcamera’s) en coaching (traject Mooimakers). 
Naast sensibilisatie en coaching is er ook het handha-
vingsluik. 

Het opstellen van sluikstortcamera’s (= tijdelijke vaste 
bewakingscamera’s) zal het volume sluikstort zeker 
doen dalen. De camera’s zullen niet enkel ingezet 
worden aan glasbolsites van EcoWerf, maar ze kunnen 
ook op eender welke ‘hotspot’ ingezet worden. 
De beoogde camera is een verborgen camera. Linter 
stapt mee in voor een periode van drie jaar. EcoWerf 
neemt de volledige coördinatie op zich voor:

• het plaatsen van de camerapictogrammen
• het plaatsen en verplaatsen van de camera op 

verschillende hotspots
• de registratie van de camera op www.aangifteca-

mera.be
• het opmaken van bestuurlijke verslagen
• het bezorgen van de bestuurlijke verslagen aan de 

sanctionerende ambtenaar

NIEUWS

Burendag

Op 25 september was het Vlaanderen Burendag. Het 
buurtcomité Den Hoek in Neerlinter werd als één 
van de genomineerden van de wedstrijd Beste Buurt 
van Vlaanderen gehuldigd door de Koninklijke Unie 
van Floristen van België (KUFB) en Groen van bij Ons 
(VLAM). Als gemeentebestuur zijn we trots op de vele 
initiatieven die buurtcomités, maar ook individuele 
burgers, nemen voor hun buren. Een goede buurtwer-
king zorgt voor een warme samenleving waar iedereen 
zich thuis voelt. Ook tijdens de coronapandemie is het 
belang van goede buren nog maar eens gebleken: een 
fijne babbel, een helpende hand, fysieke en mentale 
steun… zo belangrijk voor velen onder ons.

Bibnieuws
De bib is gesloten van vrijdag 24 
december 2021 t.e.m. zaterdag 1 
januari 2022.

Wist je dat:
• we een grote collectie 
e-boeken in de bib hebben die 
je kunt uitlenen met je eigen 
e-reader of met een e-reader van 
de bib.
• we een collectie Luisterboeken 
hebben voor jeugd en volwas-
senen.

• we speciale collecties Dyslexie, Makkelijk lezen en 
Grootletterboeken…hebben in de bib.

• Er een Taalpunt is.
• Je steeds suggesties kunt doen voor nieuwe 

aankopen.
• je gebruik kunt maken van het digitaal krantenar-

chief Gopress? Als lid van de bib krijg je gratis 
toegang tot alle artikels in het digitale archief van 
kranten en tijdschriften, 2 dagen na publicatie. 
Lees meer hierover hierover op onze website.
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Nieuwe Kouterbieren  
en gin
Het voorbije anderhalf jaar is voor iedereen een 
bijzonder moeilijke periode geweest. Ook de Geestrijken 
van de Kouter hebben door de covid beperkingen heel 
wat evenementen zien annuleren. Hierdoor konden ze 
menig bierliefhebber niet bereiken. De Kouterbrouwers 
hebben echter niet stilgezeten. Ze experimenteerden 
er op los met als resultaat... twee nieuwe bieren en een 
eigen gin.
Na hun Lorem - Ipsum - Dolor reeks waren ze aan 
vernieuwing toe. Ze wilden graag de trouwe klanten 
en iedereen die van streekbieren houdt, plezieren met 
nieuwe creaties. Ze merkten bovendien dat de hype van 
de IPA (India Pale Ale is een bierstijl die binnen de cate-
gorie Pale Ale valt) wat over was. Net daarom besloten 
ze om de Kouter Dolor te vervangen door een fris blond 
bier met slechts 5.5% alcohol, maar toch met verras-
send veel smaak. De Kouter Alverman was geboren (de 
naam Alverman is afkomstig van een Wommersomse 
legende). En omdat ze toch bezig waren, hebben ze 
meteen ook maar een nieuw donker bier gebrouwen: 
de Kouter N’acht. Een naam die verwijst naar donker en 
8% alcohol. Een stevig donker bier voor tijdense deze 
wintermaanden. Het bier is eveneens beschikbaar in 
een versie die op houten whiskey vaten gerijpt is.
En ook een Gin? Waarom niet? Er is weinig wat de 
Geestrijken van de Kouter niet aandurven. De Hops ‘n 
Gin is een london dry gin die, volgens de regels van 
de kunst, tweemaal gestookt werd. Deze bestaat niet, 
zoals vele andere gins uit de streek, uit in alcohol 
gelegde kruiden en fruit. Het resultaat is een heldere gin 
met ingrediënten zoals jeneverbes, rozemarijn, bijvoet, 
citrus, gember, javapeper en ook hop (het zijn tenslotte 
bierbrouwers) die zijn smaak voor vele jaren behoudt. 
De Kouter Lorem blijft wegens zijn succes zeker nog in 
hun gamma. Al deze bieren en gin zijn te vinden in heel 
wat handelszaken in de buurt.  
 
Of surf naar: http://kouterbrewery.be

Als je te snel rijdt,  
zie je minder 

Ook al zijn meer dan 
8 op de 10 Vlaamse 
automobilisten over-
tuigd van het nut van 
snelheidslimieten, toch 
vindt gemiddeld 1 op de 
3 het moeilijk om zich 
aan de toegelaten snel-
heid te houden. Daarom 
legt de VSV met een 
nieuwe Beloofd-snel-
heidscampagne de 
nadruk op het waarom 
van de snelheidsli-
mieten. Want of je het 

nu wil of niet, als je te snel rijdt, zie je minder. 
En in het verkeer kom je ogen te kort: onvoorziene 
wegenwerken, een koerier die plots stopt in het midden 
van de straat, een put in de weg, een uitwijkende vuil-
niswagen of een bal waar zeker en vast nog een kind 
achteraan komt. Maar als je je aan de snelheidslimiet 
houdt, kan je alles op tijd zien en heb je nog genoeg 
tijd om veilig te reageren, ook in onverwachte situa-
ties. De snelheidslimiet is de veiligheidslimiet, ook in 
onze gemeente. Beloof om je aan de snelheidslimiet te 
houden op www.beloofd.be. 
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De geboorte van de 
Linter stone

Een happy stone is een beschilderde steen die ergens 
wordt neergelegd om de vinder blij te maken. Die mag 
hem houden of ergens anders neerleggen om weer 
iemand anders blij te maken. Ook in Linter duiken die 
geluksstenen op!
Veronique Gilis: ‘Toevallig zag ik op Facebook iemand 
die tijdens zijn wandeling een beschilderde steen had 
gevonden. Deze was heel sober, zonder naam, maar 
toch zo leuk. Dit wilde ik beslist ook eens proberen. Na 
wat opzoekwerk bleken dit soort stenen een naam te 
hebben, nl happy stone, doodle stone, verloren steen, 
geluk steen, noem maar op. Ergens eind april maakte 
ik mijn eerste happy stone, die was amper 2,5cm groot 
maar het was voor mij zo ontspannend dat er snel 
meerdere werden gemaakt. De eerste stenen werden 
stiekem gelegd in een schooltje waar ik de opvang 
deed. Kinderen waren zo enthousiast als ze een geluks 
steen vonden. En jaaa, ze brachten, echt waar, geluk en 
voor mij leuke verhaaltjes die ik nooit meer vergeet! 
Helaas door de verkeerde soort van stiften en/of verf te 
gebruiken, bleven mijn happy stones er niet lang happy 
uitzien. Dus moest ik op zoek naar de juiste materialen 
die tegen weer en wind konden. Al snel werden allerlei 
technieken en materialen uitgeprobeerd. Het één lukte 
al wat beter dan het ander. Maar je kan er zoveel mee 
dat zelfs iemand die totaal niet kan tekenen er prach-
tige exemplaren kan mee maken.Tijdens de corona-
wandelingen door Wommersom werd de volgende 
lading stenen gedropt en kwam het idee voor Linter 
stone.’

Linter stone
Een facebookpagina van Linter stone werd aange-
maakt en Veronique bleek niet de enige te zijn die in 
de ban was van deze hobby. Annick Lenaerts, ook uit 
Wommersom, was ook net begonnen met het maken 
van happy stones. Zij werkt vooral met abstracte 
tekeningen en samen beheren ze samen de facebook-
pagina van Linter stone. Tal van postitieve reacties 
volgden en al snel dook de vraag op: ‘hoe maak je dit?’
In samenwerking met Femma Wommersom werden er 
twee workshops gegeven waar elke vraag werd beant-
woord en vooral waar iedereen kon proberen z’n eigen 
steentje te ontwerpen met de techniek die hij/zij wilde.
Uit deze workshops werden dan alweer nieuwe makers 
geboren van elk geslacht en leeftijd die elk hun steentje 
bijdragen. Vinders die een foto op de facebookpagina 

plaatsen, geven al deze makers opnieuw een gevoel 
van blijheid. Zo zien ze hun creaties opnieuw terug 
maar ervaren ze vooral ... een gevoel van dankbaarheid.
Ze maken ze allemaal gratis en de stenen worden ook 
niet verkocht. 
Tijdens wandelingen speurt Veronique vaak de grond 
af op zoek naar onbewerkte stenen. Zo krijgt ze al wel 
eens de opmerking ‘ben je nu weer naar stenen aan 
het zoeken’. Maar voor de workshops koopt Veronique 
onbewerkte stenen.
Hoe lang het duurt om aan een steen te werken?  
‘Dat varieert,’ antwoordt Véronique, ‘Ik werk aan meer-
dere stenen tegelijk, zo krijgt alles de tijd om op te 
drogen en vloeien je kleuren niet door elkaar. Daarna 
worden ze afgewerkt met een beschermlaag naar 
keuze. Soms maak ik grotere exemplaren met of 
zonder tekst, voor bijvoorbeeld een verjaardag, voor 
aan een bankje, bij een graf. Voor deze wintereditie van 
Linter heb ik niet één maar twee exemplaren gemaakt 
om iemand happy te maken.

Wil je graag één van deze stenen winnen? Stuur een 
mailtje naar info@linter.be  
          
         Linter stone (happy stones)

NIEUWS
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ACTIVITEITEN

PICKING BONES 2022 
Na tweemaal uitstel kijkt OLD STYLE MUSIC NIGHTS, 
vzw met een stevige affiche uit naar 10 en 11 juni 
2022. Op deze tweede editie van het alternatief roots-
festival PICKING BONES wordt de muziekliefhebber 
alvast op zijn of haar wenken bediend met op vrijdag 
THE PICTURBOOKS (D) en op zaterdag THE URBAN 
VOODOO MACHINE (GB) als headliner, aangevuld 
met zowel binnen- als buitenlandse acts om duimen, 
vingers en oren van af te likken zoals onder andere 
BRACA (B), PRINCE BEASTLY (B), EVIL DALTONS 
(D), THE PINE BOX BOYS (USA), CATL (CAN).
Voor de volledige affiche kan je terecht op de webstek 
waar je ook best nu al je ticket bestelt want de tickets 
zijn beperkt tot 500 en op is op. We geven nog even 
mee dat we de prijs van 50 Euro voor een week-
endticket hebben behouden, ook de dagprijzen zijn 
onveranderd. Toiletten, douches en parking blijven 
ook gratis en op het festivalterrein hanteren we schap-
pelijke prijzen voor spijs en drank. Als we u tenslotte 
ook nog vertellen dat we in 2022 een streekbie-
renbar aanbieden waar u uw favoriet gerstennat uit 
een bierglas kan nuttigen, dan horen wij graag van 
u welk excuus u nog heeft om niet te schitteren door 
aanwezigheid (behalve dat u geen ticket heeft kunnen 
bemachtigen)
 
www.pickingbonesfest.be
info@pickingbones.com

Helpende handen  
gezocht

Een festival zet zichzelf 
niet recht, dat hoeven 
we u waarschijnlijk niet 
te vertellen. Voor de 
praktische realisatie van 
PICKING BONES, zoeken 
we nog helpende handen 
zowel bij de opbouw en 
afbouw als tijdens het 

festival zelf. Naast een gezellige familiale ploegsfeer 
bieden wij u gratis toegang tot het festival, een warme 
maaltijd op de werkdag(en) en uiteraard ook de nodige 
bonnen om uw dorst te laven. 
Iedere vrijwilliger is verzekerd via de vrijwilligersverze-
kering van het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk.
 
 
E info@oldstylemusicnights.com
T 0496 21 39 35 (Koen)

Relax & Run opnieuw top
Relax & Run was op zaterdag 11 september alweer een 
succes dankzij de deelnemers, bezoekers en de vele 
vrijwilligers die een handje toestaken. In de voormiddag 
was er de jogging van 5 of 10 kilometer en in de 
namiddag ontspanning met vele optredens waaronder 
onze lokale Justin (van The Voice Kids).
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Zo 26 december
Kerstwandeling, 18u30 
Parochiezaal, Wommersom
organisatie: PasarLinter & Okra Wom.

Zo 16 januari
Wintertocht, 8u-15u, €3 
Kasteelstraat 3, Neerlinter
organisatie: Wandelclub Halewijn

Zo 23 januari
Borrelwandeling, 14u 
Parochiezaal, Wommersom
organisatie: PasarLinter

Za 05 en Zo 06 februari
Restaurantdagen Sp. Heide Linter 
Za. van 17-21u, zo. van 11u30-14u 
Bredestraat zn, Neerlinter 
Inschrijven bij bestuursleden

Vr 18 en Za 19 februari 
Vr 25 en Za 26 februari
Vr 04 en Za 05 maart
Toneel ‘De Godmother’, 20u 
Parochiecentrum, Melkwezer 
Kaarten bij Petra Decatte: 0477 51 31 63

Za 26 maart
Urban Run 
Door door ILV Sportregio Getevallei en 
Sportraad van Linter 
Binnenkort meer info via www.linter.be

ACTIVITEITEN  

Wandeltip: Kleine Getewandeling

VERTREKPLAATS
Gemeentehuis,  
Helen Bosstraat,  
3350 Orsmaal (Linter)
GPS-COÖRDINATEN
N 50.80571° E 5.06226°
AFSTAND
9 km
DUURTIJD
2 uur 10 minuten

• Suggestieroute op het wandelnetwerk Gete-
vallei. 

• Volg de knooppunten: 115 - 151 - 116 - 125 - 
134 - 133 - 112 - 113 - 114 - 141 - 115.

• Wandel langs het Hof Ten Steen, een vroe-
gere versterkte burcht die nu als monument 
beschermd is. 

• Geniet van de mooie vergezichten over het 
reservaat aan de Walsberghoeve.

• Stap langs het kerkje van Helen-Bos en langs 
de oevers van de kleine Gete.

Fietstip: Grote Geteroute

VERTREKPLAATS
Recreatiedomein Viander,  
Hamelendreef 78,  
3300 Tienen
GPS-COÖRDINATEN
N 50.81151° E 4.95155°
AFSTAND
22 km

• Toeganlijke suggestieroute op het fietsnetwerk. 
• Ontdek hier meer over het aanbod van “Iedereen 

toerist”.
• Volg de knooppunten: 26 – 59 – 72 – 71 – 70 – 

60 – 62 – 64 – 42 – 24 – 41 – 26.
• Fiets langs het oude Begijnhof om verderop het 

landelijke Wommersom te bereiken.
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HEEMKUNDE

Herdenkingen
Op zondag 14 november brachten vertegenwoordigers 
van de Heemkundige Kring, samen met de Korpscom-
mandant van het Bataljon 3L, de Voorzitter van de 
Koninklijke Verbroedering 3L en enkele leden van het 
Schepencollege een bloemenhulde aan de verschil-
lende oorlogsmonumenten.
Dit jaar beperkten we ons, nog steeds omwille van 
de coronaproblematiek, tot deze kleine groep. We 
hopen dat volgend jaar onze individuele herdenkingen 
opnieuw kunnen plaatsvinden.

Tekst: Sonja Petitjean, schepen van cultuur

Militair bezoek
Op donderdag 18 november bezochten twee groepen 
jonge rekruten van het 3de Lansiers onze gemeente. 
Ze bezochten de slagvelden en brug van WOI, het 
museum...   
Foto’s: A. Vandergeten 

Gemeentebestuur Linter 
door de eeuwen heen
De heemkundige kring van Linter heeft het genoegen 
haar nieuw boek voor te stellen. Reis met hen mee 
in de tijd en maak kennis met onze voorouders die 
het bestuur van de gemeente in handen hadden van 
ca. eind 13e eeuw (oudste data Neerlinter 1285), 
gevolgd door de ‘maire’s’ en hun schepenen ca.1796-
1830. Op 4 oktober 1830 wordt de Belgische onaf-
hankelijkheid uitgeroepen en op 7 februari 1831 
komt de eerste grondwet (in het Frans opgesteld) 
die de werking van de gemeentebesturen regelde.                                                    
In 1971 komt er een eerste gemeentefusie. Orsmaal-
-Gussenhoven, Neerhespen, Overhespen en Melk-
wezer werden samengevoegd tot ‘Groot-Orsmaal’ 
of kortweg ‘Orsmaal’. De vroegere gemeente 
LINTER werd op 1 april 1972 gevormd door de 
deelgemeenten Neerlinter en Drieslinter die fusi-
oneerden tot ‘Klein-Linter’, kortweg ‘Linter’. Alleen 
Wommersom bleef een onafhankelijke gemeente.                                                                                                                
Onze gemeente LINTER, zoals we deze anno 2021 
kennen, zag op 1 januari 1977 het levenslicht door het 
samenvoegen van Orsmaal, Linter en  Wommersom.
Een boeiend boek dat de gedachtenis van zovele 
Linterse beleidsmensen in het daglicht wil stellen met 
heel wat randinformatie, illustraties en foto’s. 
540 blz - Prijs : euro 45,00
Wouters Lisette, Heemkundige Kring Linter                                                                                          
info : lisette.wouters4@telenet.be
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Eerbetoon aan tienermeisje Jeanne Roosen uit  
Drieslinter dat in 1942 het laatste teken van leven  
bezorgde aan Joodse familie Iarchy
Toen Moïse Iarchy uit Antwerpen op 15 september 
1942 gedeporteerd werd vanuit de Dossinkazerne 
in Mechelen, slaagde hij er onderweg nog in om een 
postkaartje voor zijn familie uit de trein te gooien. 
Dankzij de 17-jarige Jeanne Roosen uit Drieslinter, die 
het kaartje vond en postte, kreeg de familie zo een 
laatste teken van leven van Moïse, die de oorlog niet 
overleefde. 

Op zondag 10 oktober 2021 
hebben beide families elkaar 
voor het eerst ontmoet in het 
gemeentehuis van Linter. Ener-
zijds Dr. Jean Iarchy, 3 jaar toen 
zijn vader gedeporteerd werd, nu 
82 jaar, en zijn echtgenote Nadine 
Iarchy-Zucker en anderzijds 
de familie van Jeanne Roosen 
vertegenwoordigd door haar 
schoondochter Yvette Beelen, 

kinderen Koen en Leen, kleinkinderen Xenne en Milo, 
haar partner, moeder, zus 
en schoonbroer. Deze 
ontmoeting werd georga-
niseerd in samenwerking 
met mevrouw Dr. Veerle 
Vanden Daelen, Deputy 
General Director van de 
Dossinkazerne te Mechelen 
die het onderzoek naar 
deze Joodse familie 
gevoerd heeft. Er werd ook 

een bloemstuk neergelegd aan het oorlogskunstwerk 
van Orsmaal als eerbetoon aan dit tienermeisje dat 
met dit simpel gebaar deze Joodse familie een laatste 
aandenken bezorgde aan hun vermoorde familielid. Dr. 
Jean Iarchy kreeg van burgemeester Marc Wijnants 
een poppy, gelijk aan deze waarmee het kunstwerk in 
Orsmaal is opgebouwd, als aandenken en als teken van 
verbondenheid met de gemeente Linter.

Foto bovenaan, van links naar rechts:
Dr. Veerle Vanden Daelen, deputy general director Dossinka-
zerne Mechelen, Lisette Wouters, Heemkundige Kring van 
Linter die de familie van Jeanne Roosen opspoorde, Nadine 
Iarchy-Zucker en Dr. Jean Iarchy, Yvette Beelen en burge-
meester Marc Wijnants. 
Foto links: Jeanne Roosen uit Drieslinter (geb. 1925, overl. 
2016). Foto’s door: Paul Pans  
Tekst : Wouters Lisette, heemkundige kring Linter
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WONEN

Vergelijk je  
energiecontract
De energieprijzen rijzen momenteel de pan uit! Het 
moment om energiecontracten te vergelijken.
Dit kan op een eenvoudige manier door de V-test te 
doen via de website www.vtest.be, of op het wooninf-
opunt. U heeft enkel uw laatste jaarlijkse afrekening 
elektriciteit en/of aardgas nodig.
Eigenaars van zonnepanelen met een digitale meter 
kunnen sinds 1 januari 2021 een terugleveringscon-
tract afsluiten met hun elektriciteitsleverancier. Zijn 
kunnen een terugleveringsvergoeding ontvangen voor 
de elektriciteit die zij produceren, maar niet onmiddel-
lijk zelf gebruiken. De digitale meter meet de exacte 
hoeveelheid elektriciteit die in het net geïnjecteerd 
wordt en door een elektriciteitsleverancier aangekocht 
kan worden. Heeft u geen terugleveringscontract met 
uw elektriciteitsleverancier? Dan wordt de elektriciteit 
die u produceert gratis op het net geïnjecteerd.
De V-test van de VREG vergelijkt niet alleen de afna-
mecontracten, maar ook de terugleveringscontracten 
van de verschillende energieleveranciers. 

Hulp nodig? Wij helpen u graag verder
Ondervindt u problemen met het uitvoeren van de 
V-test of u wilt meer uitleg over de verschillende 
tariefformules en over hoe u kunt overstappen naar een 
andere leverancier, enz. Wij helpen u graag verder op 
het wooninfopunt.

Interlokale vereniging
Beter wonen aan de Gete
Stationsstraat 29 - 3400 Landen
011 690 545

www.beterwonenaandegete.be



Leegstaande woningen 
en gebouwen
Sinds 2010 heeft de gemeente Linter een gemeen-
telijk leegstandsregister, maar wat is nu juist een 
leegstaande woning en/of gebouw en waarom is er 
een gemeentelijk leegstandsregister? 
Woningen en gebouwen die gedurende een periode van 
minstens 12 maanden niet gebruikt worden naar hun 
functie kunnen opgenomen worden in het gemeente-
lijk leegstandsregister. Voor een woning betekent dit 
dat de woning niet bewoond wordt. Voor een gebouw 
houdt het in dat meer dan de helft van het gebouw niet 
gebruikt wordt waarvoor het werd opgericht. 
Het gemeentelijk leegstandsregister heeft als doel 
om de eigenaars van deze leegstaande woningen 
en gebouwen aan te zetten om deze woningen en 
gebouwen terug in de markt te brengen door ze zelf te 
gebruiken, te verhuren of te verkopen. 
Je wordt als eigenaar altijd verwittigd wanneer jouw 
woning of gebouw wordt opgenomen in het gemeen-
telijk leegstandsregister. Je ontvangt per aangetekend 
schrijven een administratieve akte. Als je niet akkoord 
bent met de opname dan kan je binnen de 30 dagen na 
verzending beroep aantekenen. 
Is de woning of gebouw gedurende 12 maanden opge-
nomen in het gemeentelijk leegstandsregister, dan zal 
je een heffing moeten betalen. 

Aard Jaar 1 Jaar 2 Jaar 5 e.v.
Open 
bebouwing

€ 1.300 € 1.950 € 6.581,25

Halfopen 
of gesloten 
bebouwing

€ 1.500 € 2.250 € 7.593,75

Apparte-
ment

€ 400 € 600 € 2.025

Onder bepaalde omstandigheden kan je recht hebben 
op een vrijstelling van de heffing. Bevraag je dus tijdig 
op het wooninfopunt naar de voorwaarden en vorm-
vereisten.  Heb je woning of gebouw dat opgenomen 
is in het gemeentelijk leegstandsregister, maar dat al 
gedurende 6 maanden onderbroken in gebruik is, dan 
kan je de schrapping uit het register aanvragen. 
Voor meer informatie over leegstaande woningen en/of 
gebouwen kan je steeds terecht op het wooninfopunt 
Beter Wonen aan de Gete. 
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JEUGD

Zomerplein
Op woensdag 8 september organiseerden Huis van 
het kind Storzo en Ferm Kinderopvang Linter samen 
met de gemeente Linter een zomerpleintje langs de 
school op het speelpleintje in Neerlinter. 

Kinderen konden er deelnemen aan verschillende acti-
viteiten zoals kinderyoga Dierenkracht,  Xl spelletjes, 
bellenblazen, waterspelletjes, grime en zoveel meer 
Terwijl de kinderen een leuke namiddag beleefden, 
konden de ouders genieten van de appelbabbel, 
aangeboden door BKO Ferm.

Scholenveldloop
Op woensdag 6 oktober 2021 organiseerden de spor-
traad samen met de Gemeentelijke Basisschool De 
Zandloper van Wommersom en de Vrije Basisschool 
De Regenboog van Neer- en Drieslinter de scholenveld-
loop op het voetbalterrein van SV Drieslinter. Ondanks 
de barre weersomstandigheden, gaven ongeveer 300 
kinderen het beste van zichzelf onder toejuiching van 
supporters, leerkrachten en vrienden.

Iedereen deed zijn best en kreeg een medaille. 
Meedoen is belangrijker dan winnen. 

Tekst: Linda Verdeyen, schepen van sport

De wetenschapstruck 

Begin september stond de wetenschapstruck (Xperi-
LAB) opgesteld op het dorpsplein in Drieslinter. Deze 
truck ontpopt zich tot een leuk laboratorium voor een 
hele klas. De leerlingen van het 5de en 6de leerjaar 
van de Linterse scholen konden er 90 minuten lang 
echte experimenten uitvoeren. Het project XperiLAB.
be wil jongeren warm maken voor wetenschap. 
Daarenboven biedt XperiLAB.be de gelegenheid aan 
leerkrachten om middelen te gebruiken waarover ze in 
de klas vaak niet beschikken. 
Tekst: Linda Verdeyen,schepen van onderwijs
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BURGELIJKE STAND

GEBOORTEN

Tweepenninckx Martje 23/08/2021 WOM

Vlasselaers Gust 24/08/2021 NRL

Luyckx Luka 05/09/2021 DRL

Bosseloo Paulien 10/09/2021 OVH

Fabry Lorenzo 13/09/2021 ORS

Hendrickx Tuur 17/09/2021 ORS

Schotsmans Lex 17/09/2021 DRL

Laeremans Jules 22/09/2021 NRL

Smets Laura 22/09/2021 NRL

Das Nora-Lynn 28/09/2021 ORS

Fruyt Liam 18/10/2021 ORS

Peetermans Livia 19/10/2021 DRL

Engelbos Finn 20/10/2021 NRH

Sterckx Chloé 02/11/2021 OVH

Ahmed Salem Salim 03/11/2021 ORS

Blocquiaux Jules 04/11/2021 NRL

OVERLIJDENS

De Bock Marie 25/08/2021 ORS

Lac Bolero Okito 26/08/2021 DRL

Beelen Firmin 30/08/2021 NRL

Coenen Joseph 06/09/2021 DRL

Goossens Anny 07/09/2021 ORS

Vandionant Brigitte 11/09/2021 OVH

Reniers Ludovic 17/09/2021 WOM

Van Moorleghem Tessa 17/09/2021 WOM

Germeys Paula 24/09/2021 DRL

Vandeput Roger 01/10/2021 NRL

Coenen Josée 06/10/2021 WOM

Jacques Marie 09/10/2021 NRL

Pijpops Germaine 11/10/2021 ORS

Boffé Marcel 16/10/2021 NRL

Piraerd Nelly 16/10/2021 ORS

Bruyninckx Maria 22/10/2021 MKW

Minne André 25/10/2021 OVH

Lowet Denise 10/11/2021 ORS

Reniers Roger 13/11/2021 DRL

Lowet Raymonde 15/11/2021 ORS

Deflem Pierre 16/11/2021 NRL

HUWELIJKEN

Onuoha Desmond - Job Mary 21/08/2021 ORS

Jano Boogaerts - Julie Fripon 21/08/2021 ORS

Raoul Smeesters - Françoise Claes 27/08/2021 WOM

Kevin Vandevelde - Sara Simons 18/09/2021 WOM

Jerry Sabbe - Lindsay Joris 20/09/2021 ORS

Davy Soetaers - Millicent Djissenou 25/09/2021 WOM

22 november 2021
De gemeente Linter werkt reeds meerdere jaren samen 
met JAT event drivers voor de organisatie van veilig 
vervoer tijdens de oudejaarsnacht. In een overeen-
komst tussen Tienen, Zoutleeuw, Linter, Boutersem, 
Glabbeek en JAT event drivers vzw wordt deze struc-
tureel verankerd. Dit met het oog op de organisatie 
van de eindejaarscampagnes tot en met 2025. De 
gemeente verbindt zich ertoe hiervoor een vergoeding 
te betalen van 0,13 euro per inwoner.

De gemeenteraad keurt de verdeling van de subsidies 
aan de verenigingen goed. Onder de sportverenigingen 
wordt een bedrag van € 6.271 verdeeld, € 1.910 onder 
sportverenigingen met een jeugdwerking en € 13.713 
onder de jeugdverenigingen. Een bedrag van € 4.500 
wordt verdweeld onder de culturele verenigingen. De 
welzijns- en seniorenverenigingen mogen tesamen 
rekenen op een bedrag van € 3.000.

 

GEMEENTERAAD

HUWELIJKEN

Tristan Esch - Melissa Lelièvre 29/09/2021 DRL

Geert Vanderlinden - Kathleen Vanderveeren 08/10/2021 WOM

Viergeslacht

Overgrootmoeder Elisabeth 
Depré (91) verblijft nu in 
rusthuis wzc Keienhof, maar 
woonde jarenlang in de 
Heidestraat. Annie Vanhove 
(60) woont wel nog in Linter. 
Annelies Toelen (31) woont 
samen met dochtertje Eliana 
Hillaert in Geetbets. Eliana 
werd geboren op 11 oktober. 
Overgrootmoeder was blij 
haar kleinkind te ontmoeten. 
Er vloeiden traantjes van 
vreugde. Het is haar tweede 
viergeslacht van in totaal 9 
achterkleinkinderen.



LINTER LEEFT  19

WELZIJN

 
 
 

 
 
 
 

Ons SVK is op zoek naar betaalbare studio's, appartementen en huizen om te huren in 
Hoegaarden, Tienen, Boutersem, Geetbets, Kortenaken, Landen, Linter 

en Zoutleeuw. 
Wij garanderen de stipte betaling van de huurprijs, opvolging van het onderhoud en herstelling van 

de schade. 
 

Voldoet uw pand nog niet aan de kwaliteitsvereisten? 
Mogelijks komt u in aanmerking voor  

premies of een renteloze lening. 
Voor meer informatie en/of een vrijblijvende woningprospectie: 

 

ZORGELOOS VERHUREN 

SVK WoonregT vzw 
∎ ∎

∎
 

Het OCMW is er voor jou 
tijdens de coronacrisis
Is jouw situatie door COVID-19 veranderd? Heb je 
moeite om je hoofd boven water te houden door 
de crisis? Iedereen die de gevolgen ervaart van de 
coronacrisis kan steun vragen aan het OCMW.
Deze steun is niet enkel beperkt tot de leefloners, maar 
is bestemd voor iedereen die, na een persoonlijk en 
vertrouwelijk gesprek, door het OCMW als behoeftig 
erkend wordt. Het OCMW kan materiële, sociale, medi-
sche, medisch-sociale of psychologische hulp verlenen 
aan personen die hun dagelijkse uitgaven of uitgaven 
die verband houden met medische zorgen niet meer 
kunnen betalen omwille van de coronaviruscrisis.

Voor welke tussenkomsten?
• Hulp bij huisvesting.
Inclusief de kosten met uitzondering van de huurwaar-
borg.
• Hulp inzake energie.
Dit wilt zeggen het energieverbruik, met inbegrip
van de sociale en budgettaire begeleiding of andere 
ondersteuning.

• Psychosociale hulp.
Dit betreft het ten laste nemen van de kosten van 
professionals erkend voor de behandeling van part-
nergeweld, problemen inzake angst en psychiatrische 
problemen..
• Hulp inzake gezondheid.
Tussenkomsten in ziekenhuisfacturen, medicijnen... en 
de aankoop van mondmaskers, gels en handschoenen.
• Hulp inzake digitale toegankelijkheid.
Digitale ondersteuning om meer bepaald de online 
stappen, de sociale contacten en schoolondersteuning 
te bevorderen.
• Financiële hulp.
Voor onbetaalde facturen naar aanleiding van
een daling van de inkomsten.
• Basisbehoeften.
Voor onder andere tussenkomsten in transportkosten, 
de aankoop van kledij, aankoop van brillen...
•  Hulp voor de families in moeilijkheden.
In het kader van de strijd tegen kinderarmoede.

OCMW Linter
Grote Steenweg 284 te 3350 Linter
011 88 86 60- info@ocmw.linter.be

In tijden van corona nog steeds 
enkel op afspraak.
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NATUUR

‘Bos voor iedereen’ in de Grote Getevallei
Het klinkt bijna vreemd in de oren: zonder “pas” 
of “test”een activiteit bijwonen waar en wanneer 
je dat zelf past. Dan is een natuurwandeling in de 
buurt, die het aangename aan het nuttige koppelt, 
de ideale gelegenheid. Iedereen kan er beter van 
worden. Natuur voor iedereen! Ook bossen maken 
daar deel van uit. ‘Moet kunnen’, dachten Natuur-
punt en Radio 2. Zij staken de koppen bij elkaar 
voor een nieuwe editie ‘Bos voor iedereen’.

Twintig jaar geleden beheerde Natuurpunt in Vlaan-
deren ca. 3.000 ha bos. Vandaag loopt dat areaal op 
tot maar liefst 9.000 ha. Die enorme groei is mede te 
danken aan de campagne ‘Bos voor Iedereen’, die in 
2011 het licht zag. Gespreid over vier plantseizoenen 
wilt Natuurpunt voor elke Vlaming één vierkante meter 
bos extra creëren. Een investering in de toekomst, 
want bossen planten doe je vooral voor de komende 
generaties. Het duurt decennia voor de nieuwe bossen 
uitgroeien tot een volwaardig bos. Daarom wordt er 
ook gezorgd voor een bos met garanties: slim aange-
plant, goed beheerd en eeuwig beschermd.  
Deze 3 bosgaranties betekenen namelijk: 
1. Slim aangeplant, met de juiste mix van inheemse 

bomen en struiken.
2. Goed beheerd, door lokale beheerteams en profes-

sioneel ondersteund.
3. Eeuwig beschermd, omdat de toekomstige 

bosgronden worden aangekocht door Natuurpunt. 

Maar natuur omvat meer dan enkel bossen. Daarom 
stippelden Natuurpunt Linter en Zoutleeuw een gezel-
lige wandeling uit dwars door één van de grootste 
riviervalleien van Vlaanderen, langs de natuurgebieden 
Grote Getevallei en Doysbroek. Aan de hand van de 
wandelknooppunten volg je het traject en dankzij 
eenvoudige bordjes met QR-codes krijg je leuke 
weetjes mee.  Een tipje van de sluier …

De wandeling start op het Stationsplein van Drieslinter, 
ter hoogte van het Avonturenpad waar kindvriendelijk-

heid en natuurbeleving centraal staan. De speeltuigen 
en informatieborden staan er uitnodigend bij om op 
tocht te gaan en de fauna en de flora van het myste-
rieuze en uitgestrekte valleilandschap van de Grote 
Getevallei te ontdekken. Wanneer de spectaculaire 
hangbrug de ‘Golden Geet’ opduikt, kan je je wagen 
aan de oversteek naar de kern van het natuurgebied. 
Het traject passeert langs een recente bosuitbrei-
ding. Hier werden in 2018 in samenwerking met de 
lagere scholen van Linter en de gemeente maar liefst 
2.000 inheemse bomen en struiken zoals zomerlinde, 
ruwe iep, zomereik, Europese vogelkers en sleedoorn 
aangeplant. Zo worden kleinere boskernen in de Grote 
Getevallei gevoelig uitgebreid en mettertijd functioneel 
verbonden.
Vervolgens bereik je al wandelend een spontaan 
ontwikkeld bos in stakenfase. In het begin groeien 
jonge bomen vooral in de hoogte en concurreren 
ze voor licht en ruimte. Tijdens de bosontwikkeling 
worden een 5-tal fasen onderscheiden. De staakhou-
tfase begint op het moment dat hoogteverschillen 
optreden en eindigt wanneer de hoogtegroei over 
zijn hoogtepunt heen is. Vanaf het staakhoutstadium 
ligt de klemtoon op natuurlijk processen, waarbij het 
jonge bos zo weinig mogelijk wordt verstoord. Op deze 
manier kan natuurlijke selectie zijn werk doen. Normaal 
gezien blijven dan na de dichtwas nog genoeg poten-
tiële kwaliteitsbomen over.  
Enkele tientallen meters verder duik je plots in een 
andere wereld : een prachtig, bloemrijk grasland met 
een rustgevend verzicht richting Melkwezer. Dergelijke 
mooie, kleurrijke plekjes vind je enkel nog terug in 
natuurgebieden. Deze soortenrijke graslanden moeten 
we koesteren. Het zijn niet alleen kampioenen in de 
opslag van CO2 en dus belangrijke wapens in de strijd 
tegen de opwarming van de aarde, maar ze herbergen 
ook een unieke fauna en flora. Daarom zet Natuurpunt 
parallel aan bosaanplanten ook in op graslandherstel. 
Hier werd mede omwille van het natuurlijk overstroom-
baar karakter van het natuurgebied het wandelpad 
vrij recent verlegd naar een drogere zone op de vallei-
flank. De link naar het bos wordt hersteld door zachte 
overgangen te creëren tussen grasland en bos. Deze 
glooiende bosranden, met bloemdragende struiken 
en nectarrijke bramen, trekken een resem wilde bijen 
en vlinders aan en bieden ook nestgelegenheid voor 
talrijke vogels. 

Het wandelpad loopt even dwars door soortenrijke 
graslanden tot aan de Hokstraat, waar je zicht krijgt op 
een andere fase van de bosontwikkeling. Hier werden 
in de zomer van 2019 nog grote inrichtingswerken 
uitgevoerd.  Een oude aanplant van cultuurpopulieren 
maakte gedeelelijk plaats voor een natuurlijk opschie-
tend inheems loopbos. Er werd bewust voor gekozen 
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Jouw recyclagepark
Wezersebaan (Zoutleeuw)

Steenweg 73, 3440 Zoutleeuw
www.recycleapp.be

Toegang recyclagepark 
met eID
Sinds 1 november 2021 kan elke inwoner die ouder 
is dan 18 jaar zijn of haar eID gebruiken om toegang 
te krijgen tot een EcoWerf-recyclagepark met een 
DifTar-weegsysteem. Er is een overgangsperiode 
voorzien waarin zowel de toegangsbadge én eID 
kunnen gebruikt worden. Deze overgangsperiode 
startte op 1 november 2021 en eindigt 30 april 
2022. Vanaf 1 mei 2022 is toegang uitsluitend nog 
mogelijk met de eID op de recyclageparken met een 
DifTar-weegsysteem. 

Waarom doet Ecowerf dit? 
• Iedere burger +18 jaar heeft zijn eID verplicht op 

zak
• Geen extra kaart nodig in de portefeuille
• Minder kans tot fraude, want burgers zijn minder 

geneigd om hun eID door te geven
• Minder administratie / opvolging nodig door 

gemeente en EcoWerf

om niet alle hoge bomen te verwijderen om van bij 
de start een divers en aantrekkelijk bos te verkrijgen. 
Want hoe vreemd het ook klinkt, soms is de natuur 
erbij gebaat dat de hoogstammige bomenplaats 
ruimen voor een rijker pakket aan inheemse bomen 
en struiken. Op termijn maakt dit een natuurgebied 
veerkrachtiger of soortenrijker. De eerste fase van deze 
omvorming ziet er soms wat troosteloos uit, maar de 
natuur herstelt snel.
Populierenbossen zijn vaak monotone aanplanten 
met een zeer ruige ondergroei van o.a. grote brand-
netel, kleefkruid en bramen. Hierdoor biedt zo’n bos 
weinig woongelegenheid voor andere bosplanten en 
dieren. Dankzij de geleidelijke omvorming van deze 
populierenbossen naar natuurlijke bossen, verwerft het 
aloude valleilandschap een meer gevarieerd uitzicht. 
Lokaal zij er ook kansen voor het herstel van bijzon-
dere graslanden en natte ruigtes. Deze beheeringrepen 
worden geregeld binnen een natuurbeheerplan dat de 
Vlaamse Overheid eind 2018 goedkeurde.
 
Langsheen de Hokstraat loop je ook kans de grote 
grazers van de Grote Getevallei op te merken. Linterse 
landbouwers zetten waar het kan hun grazers in voor 
het natuurbeheer. Met wat geluk ontdek je de Black 
Angus, de Blonde d’Aquitaine of het Belgisch witblauw 
tussen het groen. Meer natuur is levensbelangrijk voor 
onze biodiversiteit, ons klimaat én onze gezondheid. 
Natuurpunt engageert zich de komende vier jaren voor 
700 ha extra bos. 
Vind jij dat er nog meer bos zou moeten zijn in Vlaan-
deren?! 

Bos voor iedereen-wandeling in Natuurgebied 
Grote Getevallei in Linter
Meer info: https://radio2.be/artikels/radio-2-natuur-
weekend-ontdek-het-bos-in-je-buurt 
Vertrek en parking: Stationsplein, 3350 Drieslinter 
Afstand: 6,3 kilometer
Wandelknooppunten ‘Grote Getevallei Noord’: 
 1 – 140 – 19 – 100 – 129 – 128 – 102 – 103 – 104 – 
139 – 138 – 10 - 1.

Scan de QR-codes ter plaatse en laat je gidsen

Tekst: Geert Motton  
Foto: Pieter-Jan Alles
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De gele papier en 
kartoncontainers zijn 
er bijna!
Begin december ontving je een brief met 
informatie over de opstart van papier en 
karton in containers in onze gemeente. 
Vanaf 9 maart 2022 is het zover. 
Gedaan met het verzamelen van papier in 
kartonnen dozen of het samenbinden in 
pakketjes. Vanaf dan verzamel je oud papier 
en karton netjes en droog in een gesloten gele 
container. Die container heeft wielen zodat 
je ook een volle container makkelijk naar de 
straat kan rollen als het papier wordt opge-
haald. Handig en proper. 
Waarom een papier en kartoncontainer? 
De gemeente koos voor dit systeem omdat er 
heel wat voordelen zijn aan de ophaling van 
papier en karton in containers. Een container 
is niet alleen gebruiksvriendelijker voor jou 
maar ook ergonomisch voor de ophalers. 
Want papier en karton ophalen in contai-
ners voorkomt rugklachten en snijwonden.  
Ook voorkomen we heel wat waaivuil in de 
gemeente. 

Wanneer krijg ik een container? 
Papier en karton wordt maandelijks opgehaald 
door EcoWerf waardoor een container van 240 
liter het ideale formaat is. Als je voldoet aan 
bepaalde voorwaarden, zoals het wonen op 
een appartement of in gesloten bebouwing, 
kan je een ander type container kiezen. Als 
je een ander type container wenst, maar je 
hebt je keuze nog niet doorgegeven, breng dit 
dan zo snel mogelijk in orde via 0800/97 0 
97 of via het digitaal loket van EcoWerf www.
mijnecowerf.be. 
Eind februari worden de gele containers in 
onze gemeente bedeeld. Een week voor de 
levering van je container ontvang je een brief 
met de melding wanneer je container geleverd 
zal worden. 
Vanaf de start van de ophaling van papier en 
karton in de gele container neemt EcoWerf 
papier en karton dat los aan de straatkant 
staat niet meer mee. Je kan nog wel met los 
papier en karton terecht op het recyclagepark.

Wat kost mij dat? 
Je betaalt een maandelijks gebruiksrecht 
van 0,84 euro. Met dit bedrag heb je recht op 
het gebruik van een container en wordt jouw 
container onderhouden en vervangen aan 

huis indien nodig. Het aanbieden van de gele container 
is kosteloos. Je betaalt ook niet voor het gewicht van 
het papier en karton dat je maandelijks aanbiedt. Het 
bedrag wordt maandelijks afgehouden van je DifTar-
-rekening. Je kan je maandelijkse afvalrekening raad-
plegen via het digitaal loket ‘Mijn EcoWerf’ op www.
ecowerf.be. 
Je kan jouw betalingsuitnodigingen van EcoWerf ook 
ontvangen en betalen via doccle, het grootste platform 
voor digitale administratie in België. Ben je nog niet 
geregistreerd op doccle? Wacht op je eerstvolgende 
betalingsuitnodiging of je brief met moment van 
levering. Daarop staan de codes om te connecteren 
met doccle. Wil je niet langer wachten? Dan kan je je 
doccle-codes ook opvragen bij EcoWerf via het contact-
formulier op de website of telefonisch via 0800/97 0 
97.

Opruimen hondenpoep
Niets onaangenamer dan 
als wandelaar
hondenpoep aan je 
schoen gekleefd te 
krijgen. Het politiere-
glement verplicht elke 
hondeneigenaar om 
hondenpoep onmiddellijk 
op te ruimen.
Hondeneigenaars hebben 
bij het uitlaten van de
hond dus best altijd een 

zakje bij de hand, zodat hondenpoep op een hygiëni-
sche manier verwijderd kan worden. Op het openbaar 
domein (op straat, in bossen, in natuurgebied…) moet 
de hond trouwens wettelijk altijd aan de leiband worden
gehouden.  Hondenpoep in een zakje neem je ofwel 
mee naar huis om het in jouw huisvuilzak te deponeren, 
of je kan het in de dichtstbijzijnde straatvuilnisbak 
droppen.  
Het kakzakje zomaar achterlaten op de straat
of in de natuur is geen optie. Je vervuilt hierdoor het
openbaar domein, dit is sluikstorting van afval én je
zorgt voor veel wrevel bij andere burgers



Volgende problemen kunt u rechtstreeks doorgeven aan het 
betrokken bedrijf of melden aan het gemeentebestuur, 
waarop wij het zullen doorgeven.

	 Huisaansluiting riolering of verstopte riool
         www.fluvius.be - Tel.: 078 35 34 33
	 Openbare verlichting 
 www.fluvius.be  - Tel.: 0800 60 777
	 Huisvuilophaling
 www.ecowerf.be - Tel.: 0800 97 097

naam

adres

telefoon

e-mail

omschrijf hier je melding (+ adres)

	Wegdek is beschadigd
	Bushokje is beschadigd
	Ruimen van grachten gewenst
	Onderhoud van bermen
	Onderhoud plantsoenen/bloembakken

	Lawaaihinder
	Geurhinder
	Bodemvervuiling
	Sluikstorten
	Sluikverbranding
	Sluiklozing

	andere:

Hierbij meld ik

Meld eventuele beschadigingen of tekortkomingen, milieuhinder of natuurschending
in onze gemeente via deze kaart. Mailen naar info@linter.be of vul het meldingsformulier op www.linter.be

Alcohol

MAAND PV

September 64 1

Oktober 20 -Snelheid

DATUM LOCATIE OI

7/09/2021 Pelsstraat 108 15

10/09/2021 Landenstraat 229 28

15/09/2021 Heidestraat 104 29

22/09/2021 Ransbergstraat 80 12

25/09/2021 Landenstraat 172 50

27/09/2021 Grote Steenweg 235 32

6/10/2021 Landenstraat 246 26

12/10/2021 Sint-Truidensesteenweg 692 8

18/10/2021 Eliksemstraat 213 37

27/10/2021 Ransbergstraat 69 14

4/11/2021 Sint-Truidensesteenweg 866 19

5/11/2021 Landenstraat 216 40

9/11/2021 Pelsstraat 108 11

Gordel

MAAND OI PV

September 1 -

Trajectcontrole

MAAND PV

Augustus 8

September 8

Oktober 10

MELDINGSKAART

OI: Onmiddellijk inning   PV: Proces verbaal   IN: Intrekking rijbewijs               Aantal gecontroleerde voertuigen



Gemeentehuis 
Helen-Bosstraat 43
3350 Linter

frankeren
als

brief

Linter  Glabbeek    Kortenaken

Omer Beelen

Zorgeloos
    verzekerd

trigoverzekeringen.be trigo@verz.kbc.be - Tel: + 32 11 78 06 73

Trigo Verzekeringen BV - Linter - KBO 0467.410.633 - RPR Leuven, verbonden agent van KBC Verzekeringen NV 


