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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:

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
Omgeving & Wonen  tel.: 011 78 91 38
    tel.: 011 78 91 39
Milieudienst   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
Helen-Bosstraat 43, 3350 Linter tel.: 011 78 91 30
Socialde Dienst   tel.: 011 78 93 81
Thuisdiensten   tel.: 011 78 93 82
    info@ocmw.linter.be

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

Kinderopvang Ferm
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: wijkkantoor Linter 
 
Helen-Bosstraat 43, 3350 Linter. tel.: 011 78 91 40 
Mail: Pz.getevallei.wijk.linter@police.belgium.eu  

Openingsuren: afspraak mogelijk op: 
           maandag: 14u - 19u30 
           woensdag 13u30 - 15u30

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            

1ste schepen -  Andy Vandevelde 

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

Openbare Werken, Patrimonium,  
Begroting, Financiën, Personeel,  
Economie

Zitdagen: op afspraak 

2de schepen - Jonas Michiels  

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

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

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 Bijzonder Comité Sociale 
Dienst, Sociale Zaken, Welzijn,  
Gezondheid, Gelijke Kansen, Gezin, 
Senioren, Ontwikkelingssamenwerking

Zitdagen: op afspraak

3de schepen - Patrick Poffé  

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

Jeugd, Cultuur, Heemkunde, Onderwijs, 
Kinderopvang, Dierenwelzijn

Zitdagen: maandagnamiddag of op 
afspraak
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Beste inwoners, 

De winter staat voor de deur, maar gelukkig is het weer mild. Dat kan heel wat 
schelen voor ieders portemonee. Covid, Oekraïne, klimaatverandering, energie-
prijzen… het houdt maar niet op en het wordt voor velen teveel. Vandaar dat we 
van onze zwakte onze sterkte moeten maken. 

Van de aanpassing aan de klimaatverandering moeten wij proberen onze 
troeven te maken. Aangezien de klimaatverandering zich niet beperkt tot 
de gemeentegrenzen, hebben de TGV-gemeenten (Kortenaken, Geetbets, 
Zoutleeuw en Linter) een gezamenlijk klimaatactieplan opgesteld.
Belangrijk hierin is energie onafhankelijkheid. De energiecrisis doet pijn maar 
biedt ook kansen. En daarbij zijn zon, wind en water belangrijke pijlers. 
Velen investeren in zonnepanelen om de electriciteitsprijs te drukken, ook 
Linter. Eén van de maatregelen uit het klimaatactieplan betreft het inzetten op 
hernieuwbare energie bij gemeentelijke gebouwen, o.a. door installatie van 
zonnepanelen daar waar het interessant is.
In eerste fase is het de bedoeling is om zowel op de Zandloper (ongeveer 
132 panelen) als het gemeentehuis (ongeveer 108 panelen) zonnepanelen te 
plaatsen. Het project aan de Zandloper wordt ook gekoppeld aan laadpalen. 
Indien de stabiliteitsstudie positief is, wordt in de lente 2023 overgegaan tot 
installatie.
In de toekomst wordt ook energiedelen mogelijk: iemand die zonnepanelen zou 
plaatsen en teveel energie opwekt, kan dit delen met andere geïnteresseerden 
tegen een prijs die lager is dan de marktprijs. Van zodra hier meer informatie 
over beschikbaar is, laten we dit zeker weten. 

Ook lichtverspilling proberen we tegen te gaan. En die besparing investeren we 
versneld in de verledding van de openbare verlichting.
Na overleg met Fluvius, de netbeheerder van de openbare verlichting, werd  op 
1 december in Geetbets, Kortenaken, Landen, Linter, Zoutleeuw, Bekkevoort 
en Tielt-Winge de openbare verlichting op de gemeentewegen gedoofd van 
zondag- tot donderdagnacht van 23u tot 5 uur. Op vrijdag- en zaterdagnacht 
blijft de openbare verlichting wel branden. Ook op de gewestwegen (N3: 
Sint-Truidensesteenweg, N279: Geldenakenstraat en N283: Landenstraat) blijft 
de openbare verlichting branden. Omdat sommige zijstraten op hetzelfde circuit 
als de gewestwegen zijn geschakeld, branden er ook nog enkele lampen op 
deze zijstraten. 

Beste inwoners, voortaan kan in Linter gehuwd worden op elke dag, behalve op 
zondag. Dus ook op feestdagen, die niet op een zondag vallen.  
Trouwen is een feest en dit willen wij zo houden!

Buiten onze grenzen staat Linter bekend voor fietsen en wandelen. In Drieslinter 
werd de ‘Windwijzer’ ingehuldigd, een kunstwerk van Jean Pierre Coenen. Dit 
kunstwerk is het symbool van de fietsrecreatie in Linter. De ‘Windwijzer’ staat 
naast één van de drukste fietssnelwegen ‘de IJzerenweg’ op de kruising Linter 
richting Sint-Truiden en richting Diest.  

De afbraakwerken van de site WS Wommersom zijn gaande.  
Voor de invulling van de site zal de provincie nog een participatietraject 
opstarten.  
 
Het eindejaar komt in zicht en dan is vuurwerk niet veraf. In een omzendbrief 
van 15 november 2022, dringt minister Weyts evenwel aan op een verbod op 
vuurwerk tijdens de eindejaarsperiode. 

Beste inwoners, hartelijk dank voor de goede samenwerking. Laat 2023 een 
jaar zijn van tevredenheid, respect en waardigheid. Het allerbeste voor 2023 
voor u en uw familie en vrienden! 

Uw burgemeester,
Marc Wijnants. 

Hou zeker de website www.linter.be goed in het oog voor nieuwe en  
gewijzigde informatie.
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NIEUWS

Verbod op vuurwerk   

In de gemeente Linter 
geldt ook dit oudejaar 
een verbod op het 
afschieten van vuur-
werk. 

Bij traditioneel vuur-
werk krijg je een luide 
knal veroorzaakt door 
de ‘break’ van de lading 
in de vuurpijl. Deze 
lading zorgt ervoor dat 
de vuurpijl uit elkaar 

spat. Deze knallen kunnen een volume halen tot 170 
decibel. “Dat heeft een grote impact op heel wat dieren 
zoals vogels, paarden, honden of katten. Ze worden 
heel angstig, ze slaan op de vlucht of ze kunnen 
zelfs sterven van stress. Bovendien kunnen ze zich 
verwonden tijdens hun vlucht. 

Voor geluidsarm vuurwerk ligt de maximumgrens op 85 
decibel, waardoor de impact heel wat kleiner wordt.

Met behoud van de toepassing van de wettelijke en 
reglementaire bepalingen is het verboden, zowel op het 
openbaar domein als op privédomein, om het 
even welk vuurwerk te ontsteken, af te steken of tot 
ontploffing te brengen of gebruik te maken van wens-
ballonnen of voetzoekers, thunderflashes, knal- en/of 
rookbussen te laten ontploffen. 

Enkel met expliciete toestemming van de  
burgemeester mag je geluidsarm vuurwerk afsteken, 
ook als je dat op privédomein wilt doen.

Tekst: Marc Wijnants, burgemeester en  
           Patrick Poffé, schepen dierenwelzijn

Gemeente gaat  
zonnepanelen plaatsen 
op gemeentelijke  
gebouwen
De gemeente Linter engageerde zich via de onderte-
kening van de Burgemeestersconvenant en de goed-
keuring van een klimaatactieplan om in te zetten op 
een ambitieus gemeentelijk klimaatbeleid door onder 
andere projecten van hernieuwbare energie te reali-
seren en de CO2-uitstoot te verminderen.

De gemeenteraad hechtte zijn akkoord aan een samen-
werking met Sunfin en Creadiv voor de plaatsing van 
zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen, waardoor 
de gemeente volledig ontzorgd wordt voor wat betreft 
de financiering, realisatie en opvolging van deze 
projecten.

In eerste instantie wordt de plaatsing van zonne-
panelen op de daken van het gemeentehuis en de 
gemeenteschool De Zandloper bekeken. De gemeente 
huurt de zonnepanelen, dewelke na 15 jaar eigendom 
worden van de gemeente. Er wordt 25 jaar garantie op 
de panelen en het productievermogen gegeven.
Een haalbaarheidsstudie voor beide gebouwen was 
alvast positief. 

Na het bekomen van een positieve netstudie en een 
stabiliteitsstudie van de daken zal een definitieve 
beslissing genomen kunnen worden.
Door de plaatsing van zonnepanelen op gemeente-
lijke gebouwen kunnen we voorzien in eigen verbruik, 
maar wordt het op termijn ook mogelijk om systemen 
van energiedelen te voorzien. Ook de plaatsing van 
publieke laadpalen met lokaal opgewekte stroom wordt 
hierdoor mogelijk.

In een volgende stap worden ook de opportuniteiten 
voor andere gemeentelijke gebouwen bekeken.
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Grafconcessies en niet- 
geconcedeerde graven
Naar jaarlijkse gewoonte werd er een inventarisering 
van de grafconcessies en de niet- geconcedeerde 
graven (niet-toegestane, -verleende of -gegunde) 
gemaakt voor alle begraafplaatsen van Linter. Hierbij 
werd vastgesteld dat van een aantal graven onder-
tussen de concessie verlopen is of dit jaar nog komt te 
vervallen.

In de loop van de maand oktober 2022 werd hiervoor 
een bekendmaking geplaatst aan de betrokken graven. 
De lijst van de graven die te vervallen komen hangt ook 
steeds een jaar op voorhand uit aan de ingang van de 
begraafplaats.

Om de concessie te vernieuwen of om een omzetting 
naar een concessie aan te vragen zodat het graf van je 
dierbare(n) kan worden behouden, dien je de bekend-
making aan het graf voor 31 december 2022 binnen 
te brengen in het gemeentehuis. Ook in geval je geen 
hernieuwing of omzetting verkiest, graag de bekend-
making binnenbrengen. In dit geval zal het graf worden 
ontruimd. 

In de loop van de maand februari zal de gemeente de 
te verwijderen graven merken.
Wanneer de graftekens niet zijn weggenomen worden 
deze van ambtswege eigendom van de gemeente, net 
als de nog bestaande ondergrondse constructies.

Afspraak
De gemeente Linter 
werkt volledig op 
afspraak, dus neem 
je best eerst contact 
op met de dienst 
burgerzaken, zodat 
je niet onnodig de 
verplaatsing maakt. 

Online kan dit via: 
www.linter.be (klik op 
‘Maak een afspraak’), 
per mail via  
bevolking@linter.be 
of  
telefonisch op 
011/78.91.33 of 
011/78.91.35
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De trompetbloem
Ongeveer 10 jaar geleden 
ontdekte ze toevallig de 
wereld van de brugmansia of 
de trompetbloem genoemd.
Getroffen door haar schoon-
heid kocht Gonda Grammet 
(uit Drieslinter) haar eerste 
brugmansia aan. De manier 
van hoe zij gekweekt werd, 
sprak haar als ingenieur in de 
landbouw ontzettend aan.

Ofwel werden er stekken genomen van een plant om 
een exacte kopie te bekomen van de moederplant.
Ofwel werden er door haar kruisbestuivingen gemaakt  
tussen twee verschillende variëteiten met als doel 
een nieuwe variëteit te creëren. Het maken van een  
nieuwe variëteit loopt over verschillende jaren dwz, 
het uitvoeren van de kruisbestuiving, het zaaien van 
de zaden bekomen uit deze kruisbestuiving, de eerste 
bloem, het evalueren van de bloem en plant over 
verschillende jaren heen.
Zichzelf de vraag stellen of deze nieuwe variëteit de 
moeite is om er mee verder te kweken, en zullen ook 
haar kinderen identieke kenmerken vertonen als de 
moederplant. Een zeer indringende wereld, waarbij je 
als kweeker dag en nacht over nadenkt.

Eens dat deze variëteit beantwoordt aan specifieke 
eisen, wordt ze voorgesteld aan de ‘International 
Society for Horticultural Science’. Brugmansia Growers 
International (BGI) is an Institutional Member of the 
International Society for Horticultural Science. The 
Herald is de officiële publicatie van BGI voor het 
aankondigen van nieuw gevestigde cultivarnamen. 
De registratie van de nieuwe variëteit gebeurt dus 
mondiaal of wereldwijd.  Wij zijn dan ook ontzettend 
fier dat er op dit ogenblik de volgende variëteiten zijn 
geregistreerd:
• de Terlenen in april 2019

• Geteflower in oktober 2019

• Intensely forged in oktober 2019

• GG Treesje in april 2020

• GG Belgian Autumn in april 2021

• GG Sotiha in april 2021

• GG New Born in april 2021

• GG Grace in oktober 2022

• GG Matisse in oktober 2022
 
Wie graag meer wilt vernemen over deze fantastische 
bloemen, kan haar altijd bereiken via mail:  
gonda@skynet.be

De Windwijzer
Eind september werd langs de Ijzerenweg in Drieslinter 
de ‘Windwijzer’ ingehuldigd. Dit kunstwerk is het werk 
van van Jean Pierre Coenen en staat symbool voor de 
fietsrecreatie in onze gemeente. Onze gemeente is dan 
ook een echte fiets- en wandelgemeente.

‘Ik heb de fiets gemaakt in coronatijd,’ zegt Jean Pierre, 
‘want toen had ik veel tijd. Hij staat pal naast de IJze-
renweg, de bekende fietsroute. De fiets is een wind-
wijzer, de voorkant van de fiets duidt aan vanwaar de 
wind waait. De fiets is dubbel zo groot als een normale 
fiets. Later komt hier nog een man op en ook die zal 
dubbel zo groot zijn, ongeveer 3,60 meter.’

Beschikbare publicaties  
Heemkundige Kring Linter.

• MENSEN GEVEN LINTER EEN GEZICHT 
• BIJ ONS IN LINTER 
• LINTER EN ZIJN OORLOGSVERLEDEN 
• RELIGIEUS ERFGOED DEEL 1 PASTOORS, 

PATERS
• RELIGIEUS ERFGOED DEEL 2 KERK TOREN 

KLOKKEN 
• RELIGIEUS ERFGOED DEEL 3 KLOOSTER-

ZUSTERS EN BEGIJNEN
• GEMEENTEBESTUUR LINTER 
• LINTER EN ZIJN OORLOGSVERLEDEN 

ADDENDUM 1 : DE HOLOCAUST KRIJGT EEN 
GEZICHT IN LINTER - IARCHY-ROOSEN

• KINDERHULPACTIES BUITENLANDSE 
OORLOGSKINDEREN LINTER EN RANSBERG

Info: Wouters Lisette 0477 300349  
of per mail: lisette.wouters4@telenet.be 

 
Ideaal als eindejaarsgeschenk! 
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BBiissttrroo  &&  iijjssssaalloonn  PPaassssiioonn  

EEiinnddeejjaaaarr  22002222--22002233  

OOookk  ddiitt  jjaaaarr  mmaakkeenn  wwiijj  mmeett  vveeeell  lliieeffddee  oonnzzee  hhuuiissggeemmaaaakkttee  
bbeerreeiiddiinnggeenn  eenn  sscchhootteellss  vvoooorr  eeiinnddeejjaaaarrssffeeeesstteenn!!  

OOnnzzee  ffoollddeerr  mmeett  bbeerreeiiddiinnggeenn  eenn  pprriijjzzeenn  kkaann  jjee  sstteeeeddss  bbiijj  oonnss  vveerrkkrriijjggeenn  iinn  ddee  
bbrraasssseerriiee  ooff  oonnlliinnee  iinnkkiijjkkeenn  oopp  oonnzzee  wweebbssiittee  wwwwww..bbiissttrroo--ppaassssiioonn..bbee  

Bestellen kan via onze webshop www.bistro-passion.be, telefonisch (vri, zat, 
zon tussen 12h en 20h), of tijdens onze openingsuren in de brasserie zelf 

Bistro & ijssalon Passion 
Heidestraat 46a 3350 Neerlinter 

016 192 492 

- Aperitiefhapjes 
- Voorgerechten 
- Hoofdgerechten 
- Warme sauzen 
- Groenteschotels 
- Luxe groenteschotels 
- Vleesschotels 
- Visschotels 
- Breughelschotels 
- Kaasschotels 
- Desserten 
- Andere diverse huisbereide 

bereidingen 
- Desserten 
- Kerst buchen 
- Kerst 1-pers ijstaartjes 
- Nieuwjaars ijstaarten 

Advertentie:
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Vraag  online 
je voorlopig rijbewijs aan.

Voor meer informatie, bezoek onze website  : 
https://mobilit.belgium.be

Of scan deze QR code : 

  
De applicatie  BelDrive zal beschikbaar zijn midden oktober 2022.

www.mobilit.belgium.beMOBILITÉ ET TRANSPORTS
SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL

www.mobilit.belgium.beMOBILITEIT EN VERVOER
FEDERALE OVERHEIDSDIENST

Twaalfde  
Trage Wegenwandeling

Op zondag 25 september namen ongeveer 125  
wandelaars deel aan de Linterse Trage Wegenwande-
ling. Een mooie tocht van ongeveer 10 kilometer met 
start en aankomst aan de Geensmolen in Drieslinter. 
De wandeling verliep langs de nieuwe trage weg die 
eveneens deel uitmaakt van de Pelgrimsroute naar 
Scherpenheuvel. Op naar de volgende editie!

Foto: Robert Jacobs

Itsme nu ook voor  
16- en 17-jarigen

Voortaan kunnen ook jongeren 
van 16 en 17 jaar gebruik 
maken van de app Itsme. Voor-
waarde is wel dat ze klant zijn 
bij één van de grootbanken.
Itsme is een officiële app die 
je toegang geeft tot bevei-

ligde websites van bijvoorbeeld de overheid, je bank 
online of je ziekenfonds. Ongeveer 80 procent van de 
volwassen Belgen heeft de app al gedownload.
Sinds kort kunnen ook 16- en 17-jarigen Itsme 
gebruiken. Ze kunnen Itsme gebruiken om zich in te 
schrijven voor het hoger onderwijs, om een vakantiejob 
te vinden, om zich aan te melden voor een rijexamen ...

Klant bij grootbank
Om als 16- of 17-jarige Itsme te kunnen gebruiken, 
moet je wel klant zijn bij één van de grootbanken 
(Belfius, BNP Paribas Fortis, KBC/CBC, ING, Fintro en 
Hello Bank). De andere banken doen niet mee. Bijko-
mend moet je identiteitskaart recent nog ingelezen zijn 
bij je persoonlijk bankkantoor.

Na 18 jaar
Ben je geen klant bij één van de hierboven vernoemde 
banken? Dan moet je wachten tot je meerderjarig bent 
alvorens je Itsme kunt gebruiken. Wanneer je 18 jaar 
wordt, zal de gemeente je oproepen voor een nieuwe 
elektronische identiteitskaart (eID). Met die nieuwe 
kaart zal je meteen Itsme kunnen gebruiken.

Word je pas later opgeroepen voor je nieuwe eID omdat 
je tussen je 12e en 18 een nieuwe kaart nodig had? 
Dan moet je even met die kaart (en pin/pukcode) naar 
het gemeentehuis om het handtekeningcertificaat te 
activeren. Is dat gebeurd, dan kan je ook met Itsme aan 
de slag.

Trouwen op feestdag
Voortaan kan er in onze gemeente gehuwd worden op 
elke dag van de week behalve op zondag, dus ook op 
feestdagen die niet op een zondag vallen. Dit betekent 
dat er ook op Kerst- of nieuwjaarsdag kan getrouwd 
worden. Zo was de eerste feestdag die hiervoor in 
aanmerking kwam 11 november of wapenstilstand.

Nico Lambrechts en Karen Bourmanne beten de spits 
af en gaven elkaar het jawoord in het gemeentehuis op 
11 november. Daarna volgde een receptie aangeboden 
door het gemeentebestuur.
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Eerste Hulp leren? 

In 1 maand? 
Dat kan!  Gratis!!! 
 
9 lessen van 
9 januari tot 
11 februari 
 
 
 

Covid-19 Veilig 
Alle mogelijke maatregelen worden genomen zodat de lessen én 
de praktijkoefeningen veilig kunnen doorgaan! 

Combinatiecursus Eerste Hulp-Helper (24 u + eindtest) 
 1 reeks bestaande uit 5 maandagavonden van 19u00 tot 22u00 én  

4 zaterdagvoormiddagen van 8u30 tot 11u30 
 9, 14, 16, 21, 23, 28, 30 januari en 4, 6 februari 

(evaluatie op 11 februari) 
 Geen les tijdens schoolvakanties 

Waar: 
Lokaal Rode Kruis, zaal "Malbroek",  
Truiderpoort 2 te Zoutleeuw (achter de Passant) 
Start: maandag 9 januari 19u00 

Info & Inschrijvingen: 
Martijn Vandewijer 
011/78.09.62 (na kantooruren) - martijn.vandewijer@telenet.be 
 
www.rodekruis.be/zoutleeuw-linter-geetbets/wat-kan-jij-doen/eerste-hulp/ 

OPGELET: Beperkt aantal plaatsen – schrijf nu reeds in ! 
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JEUGD

Animatorencursus 

Ben jij (bijna) 16 jaar en wild enthousiast om met 
kinderen te werken? Beschik je over een gezonde dosis 
inzet en engagement en wil je je creatieve ingesteld-
heid op een sportieve manier uiten... Dan is de cursus 
‘animator in het jeugdwerk’ echt iets voor jou! Elk jaar 
zijn er tal van organisaties die cursussen organiseren 
voor jongeren : Vlaamse Dienst Speelpleinwerking 
(VDS), Koning Kevin, Crefi… Deze cursus is een voor-
bereiding en motivatie om de boeiende wereld van 
kinderen te ontdekken en legt een stevige basis voor al 
wie zich wil inzetten als begeleider van kinderen. 

Op de jeugddienst kan je hierover meer informatie 
vinden of je kan het internet afschuimen.
Goed om te weten is dat onze gemeente jou kan subsi-
diëren als je een cursus volgt. Dit wil zeggen dat je op 
het einde van het jaar een deel van je cursusgeld kan 
terugkrijgen als je aan een aantal voorwaarden voldoet. 
Deze voorwaarden kan je verkrijgen op de jeugddienst 
van Linter.

Weet ook dat je altijd welkom bent om stage te doen bij 
Splinter (officieel erkend als stageplaats).

Eens je je attest op zak hebt behoor je tot onze nieuwe 
lichting animatoren en ben je klaar om op jouw beurt 
de andere jongeren te motiveren en begeleiden tijdens 
leuke activiteiten op speelpleinen.

Zeker volgen zo een cursus, het is leerrijk maar ook 
gewoon leuk!

Vacature voor de  
Splinterploeg

Splinter 2023 is nog volop in voorbereiding.  
In ieder geval zoek ik al enthousiastelingen die zin 
hebben om tijdens de paasvakantie en/of zomerva-
kantie mee te stappen in de speelpleinwerking. Het 
hoe, wat, waar en wanneer kunnen we dan samen vorm 
geven.

Animator iets voor jou?
Ben je zestien jaar of ouder?
Zit je vol zotte ideeën? Hou je van spelen? Kriebelt 
het om aan te sluiten bij onze Splinterploeg? Dan is 
dit speelplein absoluut iets voor jou. Het verdient 
misschien minder dan een klassieke vakantiejob, 
maar je leert er zo veel meer mee dan met het vullen 
van rekken in de supermarkt... Wij belonen jouw inzet 
met een vrijwilligersdagvergoeding en een waanzinnig 
mooie Splinter T-shirt. 

Hoofdanimator iets voor jou?
Ben je 18 jaar of ouder en heb je al 
minstens 2 jaar ervaring op Splinter?

Heb je een groot verantwoordelijkheidsgevoel? Kan je 
een ploegje animatoren motiveren om het beste van 
zichzelf te geven? Ben je creatief, innovatief, best wel 
superlief en een motor in onze overkoepelende anima-
torenwerking? Dan moet je bij Splinter zijn. Je wordt 
tewerkgesteld in het kader van de tijdelijke tewerkstel-
ling in de sociaal-culturele sector (wat wel een mooi 
centje opbrengt!) en natuurlijk krijg je ook die prachtige 
Splinter T-shirt (mocht de jouwe al ram versleten zijn).

Kandidaat?
Bezorg vliegensvlug je gegevens (naam, voornaam, 
adres, geboortedatum en GSM-nummer)  aan de 
jeugddienst voor 31 januari 2023. Mail naar jeugd-
dienst@linter.be

Splinter werkt samen met het speelplein van Geet-
bets. We organiseren samen een vormingsmoment: 
om de buren wat beter te leren kennen, nieuwe 
speltechnieken te leren, toffe ideeën uit te wisselen, 
kortom speelse inspanning af te wisselen met de 
nodige ontspanning. 

Deelname aan de Splinterploeg vraagt dus ook een 
engagement om deel te nemen aan deze  
overkoepelende animatorenwerking!
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SPORT

Het gemeentebestuur en de sportraad van Linter huldigden op vrijdag 18 november de kampioenen 2021 in 
het gemeentehuis. Onze kampioenen zijn: Tiny Grauwels (paardensport), dartsclub Transport (darts),  
veteranen Atlas Linter (voetbal), B.C. Kapriolen Neerlinter (golfbiljart), de Alaskan Malamute (hondenras) 
Kinuk’s One of A Kind (schoonheid), Benjamin Beelen (biljart). Proficiat! 

Linter wint stappenclash

Onze gemeente ging van 15 september tot 25 
oktober de strijd aan met Geetbets, Kortenaken, 
Landen en Zoutleeuw in een stappenclash. Het doel 
was eenvoudig: zet als gemeente de meeste aantal 
stappen! ‘Samen met de vijf gemeenten werd er 20.058 
kilometer afgelegd’, zegt organisator Logo Oost-Bra-
bant. In onze gemeente werd er massaal gevolg 
gegeven aan de oproep en bonden tal van inwoners de 
wandelschoenen aan. Met resultaat!

Linter mag de wisseltrofee één jaar laten pronken in 
het gemeentehuis. Burgemeester Marc Wijnants en 
schepen van sport Jonas Michiels zijn trots op deze 
prestatie.

Scholenveldloop

Op woensdag 28 september organiseerden de spor-
traad samen met de Gemeentelijke Basisschool De
Zandloper van Wommersom en de Vrije Basisschool
De Regenboog van Neer- en Drieslinter de  
scholenveldloop op het voetbalterrein van Atlas Linter. 

Ongeveer 300 kinderen gaven het beste van  
zichzelf onder toejuiching van supporters, leerkrachten 
en vrienden. Iedereen deed zijn uiterste best en kreeg 
een medaille.  
 
Deelnemen is belangrijker dan winnen.
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Ma 26 december
Kerstwandeling (nadien choco & krentenbrood)
18u30, Kerkplein, WOM
Door Okra-Wommersom en PASAR

Za 14 januari
Kerstboomverbranding
19u, Kareelovenstraat, WOM
Door Landelijke Gilde Wommersom

Za 21 januari
Repaircafé
14-17u, Pc, Hazenbergstraat, MKW
Door Cultuurraad Linter

Zo 22 januari
Borrelwandeling (3 drankstops)
14u, Pc, St-Kwintenstraat 11, WOM
Door Pasar Linter

Zo 29 januari
Nieuwjaarshappening Open Vld-Linter 
11u, PC, Grote Steenweg 282a, DRL
Info: voorzitter Walter Willems, 0474 79 84 91

Vr 3 en Za 4 februari
Toneel: Amen en uit
20u, PC, Kasteelstraat 3, NRL
Kaarten: 0496 26 52 97 
Door Toneelkring Lief en Leed 

Za 4 en Zo 5 februari
Restaurantdagen Sp. Heide Linter
Op za: 17-20u, op zo: 11-13u30  
kantine, Bredestraat zn, NRL 
Door Sporting Heide Linter

ACTIVITEITEN  

Vr 10 februari
Energie@home
19u30, Pc, St-Kwintenstraat 11, WOM
Door Landelijke Gilde Wommersom

Vr 10 en Za 11 februari
Toneel: Amen en uit
20u, PC, Kasteelstraat 3, NRL
Kaarten: 0496 26 52 97 
Door Toneelkring Lief en Leed

Zo 12 februari
Vechthoendershow
10-16u, Helen-Bosstraat 71, ORS 
Inkom: €2

Za 25 februari
Werkdag Linterse natuurgebieden
9-13u,  
Info: natuurpunt.linter@gmail.com
 
Za 11 maart
Spaghettiavond Jong CD&V
17u, PC, Kasteelstraat 3, NRL
Door Jong CD&V Linter 

Zo 19 maart
Werkdag Linterse natuurgebieden
9-13u,  
Info: natuurpunt.linter@gmail.com

Zo 19 maart
Garageverkoop Wommersom
Door Gezinsbond Wommersom  
Info: bondteam3350@gmail.com
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Energie@home
Tegen 2050 is fossiele 
brandstof niet langer de 
motor van onze energie-
voorziening. Ons energie-
gebruik zal in de toekomst 
wijzigen: andere bronnen, 
andere vormen, andere 
technieken bijv. digitale 
meters, pelletkachels, 

laadpalen, enz. Jong en oud heeft vragen over energie 
in huis.
We vertellen waarom de energietransitie ieders zaak 
is en hoe men daar zelf aan kan meewerken door te 
besparen, door zelf energie te produceren of te delen. 
Wat is energierenovatie en welke technieken zijn 
beschikbaar? Welke financiële en andere steunmaatre-
gelen ondersteunen die energierenovatie? Wat is de rol 
van een energiecoöperatie of energiegemeenschap? 
We werken samen met energiespecialisten die vanuit 
hun praktijk de meest actuele informatie kunnen geven. 

Praktisch
vrijdag 10 februari 2023 19u30 - 22u00
Locatie: St-Kwintenstraat 11, WOM
Georganiseerd doorLandelijke Gilde Wommersom
Prijs: gratis
Inschrijven verplicht: chris.neuteleers@skynet.be of 
wim.blocquiaux1@telenet.be

Maak jij mee de ruimte 
voor Vlaams-Brabant?
Het ontwerp van Beleidsplan Ruimte 
Vlaams-Brabant is klaar!

We werken een nieuwe visie uit op de ontwikkeling van 
wonen, werken en leven in onze provincie. De provincie 
heeft daarover een ontwerp van het ruimtelijk beleid 
voor de komende jaren gemaakt.  Daar hoort ook een 
milieueffectenrapport bij.

Wat vind jij hiervan? Laat het ons weten!
Je kan je mening kwijt tijdens het openbaar onderzoek 
dat loopt van 1 december 2022 tot en met 1 maart 
2023. 
Reageren kan op volgende manieren :
• per e-mail aan  

ruimtelijkeplanning@vlaamsbrabant.be;
• per aangetekend schrijven aan de deputatie van de 

provincie Vlaams-Brabant, 
• Provincieplein 1, 3010 Leuven
• door afgifte tegen ontvangstbewijs op het Provin-

ciehuis (Provincieplein 1, 3010 Leuven)
• door afgifte tegen ontvangstbewijs op het gemeen-

tehuis
• door een reactie via het digitale participatieplat-

form op www.ruimtevoorvlaamsbrabant.be
• Meer weten? Kom naar de infomarkten op 
• dinsdag 13 december vanaf 13u in het PIVO 

(Poverstraat 75) in Asse.
• woensdag 14 december vanaf 13u in het Provincie-

huis (Provincieplein 1) in Leuven.
• Alle documenten en meer info vind je op  

www.ruimtevoorvlaamsbrabant.be

Je kan de documenten ook komen inkijken op het 
gemeentehuis of in het provinciehuis (Provincieplein 1, 
3010 Leuven). 
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Energiescan
Bezorgen de stijgende energieprijzen jou ook 
kopzorgen? Zeker als je een gemiddeld tot laag 
inkomen hebt of tot een bepaalde doelgroep behoort, 
neemt je maandelijkse energiefactuur een enorme hap 
uit je budget. Gelukkig staan de Energiesnoeiers van 
IGO voor je klaar met een gratis energiescan én advies 
op maat.

Wat is een energiescan?
De basis energiescan: onze deskundige Energiesnoeier 
komt gratis langs bij je thuis en brengt de energie-
situatie van je woning in kaart. Zo verloopt de basis 
energiescan:
• De Energiesnoeier gaat na wat de oorzaak is van je 

hoge energiefactuur.
• De Energiesnoeier vergelijkt met behulp van de 

V-test het aanbod van de verschillende leveranciers 
en gaat na of je de voordeligste formule hebt.

• Je krijgt advies en concrete tips om met kleine, 
meestal kosteloze ingrepen te besparen op elektri-
citeits- en verwarmingskosten.

• Als een energetische renovatie mogelijk is, krijg 
je meer informatie over Mijn VerbouwLening en 
eventuele premies.

• Indien dat nuttig is, installeert de Energiesnoeier 
voor jou een aantal gratis energiebesparende 
producten, zoals spaarlampen, ledlampen, buisis-
olatie, radiatorfolie, een spaardoucheknop, tocht-
strips en/of een verdeelstekker met aan/uit-scha-
kelaar.

Als je dat wenst, kan tijdens de basisscan ook een 
opvolgscan vastgelegd worden zodat we het verbruik 
kunnen meten en vergelijken.

Kom ik in aanmerking voor een energiescan?
Je komt in aanmerking voor een energiescan als je 
behoort tot minstens één van onderstaande catego-
rieën:
• Je hebt recht op de sociale maximumprijs voor 

elektriciteit en aardgas (je bent een beschermde 
afnemer of hebt recht op sociaal tarief). 

• Je hebt een actieve budgetmeter voor elektrici-
teit of aardgas of hebt een dossier bij de Lokale 
AdviesCommissie (LAC). 

• Je krijgt een  verhoogde tegemoetkoming van 
het ziekenfonds (de code op het klevertje van het 
ziekenfonds eindigt op 1).

• Je voldoet aan de voorwaarden voor een verwar-
mingstoelageExternal website.

• Je hebt een gezamenlijk inkomen tot en met € 
32.980 (verhoogd met € 1.720 per persoon ten 
laste). Er wordt gekeken naar het inkomen van 3 
jaar terug (inkomstenjaar 2018, aanslagjaar 2019).

• Je bent in schuldbemiddeling of in collectieve 
schuldregeling.  

• Je wordt door het OCMW begeleid omdat je je 
facturen moeilijk kan betalen.

• Je huurt een woning van een sociale huisvestings-
maatschappij, het OCMW, een lokaal bestuur of 
een sociaal verhuurkantoor. 

• Je huurt een privéwoning met een geregis-
treerde huurprijs van max. € 554,01 (of € 604,01 in 
centrum- of grootsteden of Vlabinvestgebied). 

• Op basis van een inschatting van het OCMW.

Als je niet tot de doelgroep behoort, kan je helaas geen 
gratis energiescan krijgen.

WELZIJN

De missie van de  
sociale dienst
Elke persoon heeft recht op maatschappelijke dienst-
verlening. Deze heeft tot doel eenieder in de mogelijk-
heid te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan 
de menselijke waardigheid: sociale zekerheid, huisves-
ting, leefmilieu, gezondheid, culturele en maatschap-
pelijke ontplooiing en het recht op onderwijs met extra 
aandacht voor de meest kwetsbare groepen.

Het OCMW is het aanspreekpunt om de grondrechten 
van iedere persoon te waarborgen. Hierbij staat de 
zelfredzaamheid van de cliënt centraal. De hulpverlener 
moet inspelen op maatschappelijke veranderingen, 
waarbij het signaleren naar bestuur of hogere overheid 
belangrijk is. De sociale dienst is de dienst bij uitstek 
om de basistaak van het OCMW te vervullen, name-
lijk mensen ondersteunen die op eigen kracht niet of 

onvoldoende kunnen deelnemen aan het maatschap-
pelijke leven en samen met de cliënt op zoek gaan naar 
de basisvoorwaarden die door cliënt belangrijk geacht 
worden voor zijn ‘goed voelen’.

Naast het bieden van bestaanszekerheid en mens-
waardige levensomstandigheden moet eveneens 
hulpverlening met het oog op de (her)-integratie in deze 
snel evoluerende samenleving aangereikt worden. Een 
vlotte toegankelijkheid, gratis hulpverlening, financiële 
en integrale hulpverlening zijn de belangrijkste troeven 
van de sociale dienst.

In Linter kan je steeds terecht bij Katja Mellaerts, 
Liesbeth Mertens, Daria Rosinska, Francesco Piens en 
Ilona Hendriks. 

Info: OCMW Linter, Helen-Bosstraat 43, 3350 Linter  
tel.: 011 78 93 81, mail: socialedienst@ocmw.linter.be
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Mantelzorgpremie
Het is algemeen bekend dat zorgbehoevende mensen 
liefst zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen. ‘Een 
oude boom verplant je niet’, hoor je de mensen nogal 
eens zeggen, maar dit is zonder hulp niet altijd haal-
baar. Het OCMW Linter geeft daarom een ondersteu-
ning aan personen en families die de taak op zich 
hebben genomen om een zwaar zorgbehoevende 
persoon in zijn vertrouwde thuismilieu te verzorgen 
en op te vangen. Dit doen we door het geven van een 
mantelzorgpremie.  
Meer info: socialedienst@ocmw.linter.be  
of 011 78 93 81

50 jaar Samana
Samana (het vroegere Ziekenzorg) Drieslinter viert 
dit jaar haar gouden jubileum. Dit hadden we vorig 
jaar eigenlijk al moeten doen, maar corona… Een heel 
traject werd afgelegd. Vele vrijwilligers vonden de 
weg naar dit mooie initiatief. Vele ouderen, zieken en 
eenzame mensen vonden een troostende hand, meele-
vende woorden, steun en aandacht in soms moeilijke 
dagen. 50 jaar is al een hele tijd. Sommige vrijwilli-
gers van toen zijn er nog steeds bij. Anderen hebben 
om gezondheids- of familiale redenen forfait moeten 
geven. Nog anderen zijn ondertussen overleden. 
Anderen kwamen erbij. Het huidig bestuur bestaat 
uit 12 huisbezoekers. Het aantal aangesloten leden 
schommelt rond 100. We kunnen ook altijd rekenen op 
“losse” medewerkers. Zij helpen een handje in drukke 
tijden. Niet te onderschatten hulp voor ons! 

De mensen van Drieslinter die ondertussen in rust- en 
verzorgingstehuizen verblijven, worden twee keer per 
jaar bezocht. De thuisgebonden zieken krijgen gere-
geld een bezoekje. Ze kunnen rekenen op aandacht en 
bezorgdheid vanwege Samana. Zo blijven ze een band 
bewaren met hun dorp. Ze weten op deze manier dat 
ze nog steeds meetellen in onze gemeenschap.
Ook de mantelzorgers worden niet vergeten. Zij zijn 
meer en meer een constante in de zorg voor en om 
mensen. Een niet te onderschatten, nobele taak !
De leden die zich wel nog kunnen verplaatsen, worden 
geregeld uitgenodigd voor gezellige momenten samen 
in de parochiezaal.

Op 8 oktober vierden we met een kleine receptie dit 
50-jarig jubileum. We kwamen samen in de parochie-
zaal om te danken en te vieren. Het zangkoor “Tijdloos” 
uit de buurt bracht het beste van zichzelf. Mooi! 
Hopelijk komen er nog vele enthousiaste jaren bij 
waarin we elkaar kunnen blijven ontmoeten, waarin we 
elkaar kunnen blijven versterken.
Bij deze gelegenheid hoort natuurlijk ook een groeps-
foto van de (meeste) vrijwilligers.

Tekst: Linda Swillen van Samana Drieslinter

Verwarmingstoelage
Je kan een toelage 
aanvragen voor de kosten 
voor het verwarmen van je 
huis. De voorwaarden?  
Je verwarmt je huis met 
een mazout (huisbrandolie), 
verwarmingspetroleum type 
C aan de pomp of bulk-
propaangas (in flessen).

Je behoort tot een van de onderstaande groepen:
• Je hebt een laag inkomen: het bruto gezinsin-

komen is maximaal € 22.475,49 per jaar, verhoogd 
met € 4.160,94 per persoon ten laste.

• Je hebt schulden en zit in een schuldbemiddeling 
of een collectieve schuldenregeling en je kan de 
verwarmingsfactuur niet betalen.

• Je hebt recht op verhoogde tegemoetkoming en 
het jaarlijks bruto belastbaar inkomen van je gezin 
is lager of gelijk aan € 22.475,49 (verhoogd met € 
4.160,94 per persoon ten laste).

Binnen de 60 dagen na de levering van de brandstof 
vraag je deze premie aan. Daarvoor heb je nodig: Iden-
titeitskaart of andere identiteitsdocumenten van alle 
gezinsleden, rekeningnummer, leveringsfactuur, betaal-
bewijs.  Ben je al cliënt bij OCMW Linter? Contacteer 
dan je maatschappelijk werker. Nog geen cliënt?  
Vraag een eerste gesprek aan.
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Seniorendag  
17 november

Deze seniorenfeestdag overtrof alle verwach-
tingen. Meer dan 240 deelnemers die in de 
voormiddag hun activiteiten verdeelden.  
Er was de keuze tussen kienen, kaarten  
bloemschikken en wandelen en deze waren 
alle druk bezet.

Na een lekker middagmaal van De Kookpot 
volgde er een schitterend optreden van Frank 
en Chistel Galan. Tijdens de pauze konden de 
deelnemers nog genieten van een lekker stuk 
taart en koffie.

Net als in 2019, na het optreden van Dirk 
Bouters en Vanessa Chinitor, kregen wij ook 
nu gelukwensen voor de manier waarop vele 
helpers op de eerste vraag van de voorzitter 
klaar stonden om te helpen.

Misschien was het wat vleierij, maar beiden 
beweerden dit nog nooit gezien te hebben. 
Een pluim voor jullie allemaal die we bij deze 
graag doorgeven.

Namens de WSAR dank aan 
iedereen die op één of andere 
manier heeft bijgedragen om van 
dit evenement een schitterend 
feest te maken.

Tekst: Frans Bruyninckx, voorzitter 
Wezijns- en Seniorenraad.
Foto’s: Robert Jacobs

 
Linters 

Seniorenfeest
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GEZONDHEID

Verwarmen op hout?  
Hoe kan het goedkoper 
én gezonder?

In Vlaanderen is er nog een aantal mensen dat de 
woning verwarmt op hout. Meestal gaat het om ‘af en 
toe’ hout verbranden voor de gezelligheid, waarbij in 
de woning ook andere verwarmingstoestellen beschik-
baar zijn. Een kleine groep mensen gebruikt enkel en 
alleen hout om hun woning te verwarmen. De stijgende 
energieprijzen leiden mogelijks ook heel wat anderen er 
toe om nog meer op hout te verwarmen. Ondanks dat 
het niet de belangrijkste energiebron is in Vlaanderen, 
is houtverbranding wel één van de grootste bronnen 
van ‘fijn stof’. Pak je het verkeerd aan, dan veroorzaak 
je met houtverwarming niet alleen luchtvervuiling, maar 
ook soms hele sterke hinder en gezondheidsrisico’s 
voor je omgeving, buren, jezelf en je gezin. Wat kan je 
hieraan doen?

Wat is het probleem?
Sowieso breng je bij elk soort verbranding verontrei-
niging in de lucht. Houtverbranding in huishoudelijke 
toestellen brengt in vergelijking met andere brand-
stoffen gemakkelijk veel meer luchtvervuiling met zich 
mee. Daarom kies je sowieso best een ander soort 
verwarming. Kan dit niet meteen, zorg er dan best 
voor dat je een zo goed mogelijk verbrandingsproces 
verkrijgt. Hoe beter de verbranding, hoe minder lucht-
vervuiling en hinder je zal veroorzaken. Daarnaast, en 
voor velen nog belangrijker: je verbruikt er meteen ook 
minder brandhout door. Dit kan door een juiste keuze 
bij aankoop en plaatsing van je toestel, goed onder-
houd en gebruik van je installatie. Vergeet ook niet dat 
hoe beter je woning geïsoleerd is, hoe minder extra 
verwarming nodig is. Dat is dus sowieso de eerste 
stap!

Toestel
Oudere toestellen of tweedehands-toestellen bieden 
je geen enkele garantie dat je een efficiënt of zelfs 
veilig toestel hebt. Denk hierbij aan brandgevaar of 
risico op CO-vergiftiging! Vraag bij de aankoop van een 
toestel advies aan professionals. Koop je een toestel 
met té groot vermogen voor de ruimte die het moet 
verwarmen, dan zal je je toestel vaak op een té lage 
stand zetten. Vraag goed na hoe je het toestel en de 
installatie moet onderhouden om veilig, gezond en in 
orde met de wetgeving te blijven. Zet dit in je agenda!

Je brandstof kiezen
Je kan kiezen om zelf je brandhout te verwerken vanaf 
de boom of om je brandhout eerder kant-en-klaar aan 
te kopen. Een goede brandhouthandelaar kan je garan-
ties geven over de kwaliteit en het vochtgehalte van 
het brandhout. Stook enkel met voldoende droog hout. 

Zo krijg je een véél hoger rendement, is je vuur veel 
gemakkelijker aan te maken en krijg je veel minder rook 
en ongezonde stoffen in de lucht (denk aan je buren!). 
Ook je risico op schoorsteenbrand vermindert.
Brandhout (‘stukhout’) moet gemiddeld twee jaar 
drogen. Droog hout herken je aan de galm als je 2 
stukken tegen elkaar slaat. Vochtig hout klinkt dof.
Efficiënt, veilig én gezond stoken, kan je alleen met 
droog stukhout en onbehandeld houtafval. Zaagsel, 
krullen, schaafsel, … mogen niet. Houtmateriaal of –
afval waarvan je niet zeker weet of het niet behandeld 
is, kan en mag je niet gebruiken. MDF, triplex, OSB, … 
zijn gemaakt van verlijmd houtstof of houtschilfers en 
bevatten sowieso extra chemische stoffen. De kleur 
van houtachtig materiaal alleen zegt je ook nog niets: 
er bestaan ook heel wat kleurloze producten om hout 
te beschermen tegen schimmel, ongedierte,…
Stoken bij windstil weer, mist, ‘temperatuursinversie’?
Hou rekening met de weersomstandigheden. Bij mist, 
windstil weer en ‘temperatuursinversie’ (let op het 
weerbericht), vermindert de trek in je schoorsteen en 
blijft de rook hangen rond je woning en bij de buren! 
Zo vergroot je het risico op geur- en rookhinder voor je 
buren sterk, maar ook het risico op CO-vergiftiging in je 
eigen woning. Sommige gemeenten verbieden dan ook 
het stoken op zulke dagen. Vraag dit zeker na bij de 
milieudienst van je stad of gemeente!

Het stoken zelf
Niet elk toestel werkt op precies dezelfde manier. Lees 
dus zeker altijd de gebruiksaanwijzing van je toestel 
en volg die op! Maak je vuur slim aan, dan moet je 
veel minder brandhout gebruiken. Misschien kan je de 
‘omgekeerde methode’ gebruiken, waarbij je het vuur 
bovenaan aanmaakt in plaats van onderaan het hout. 
Check je handleiding of vraag na bij je installateur.
Denk op voorhand hoe lang je wil dat je vuur brandt: 
voeg liever minder brandhout toe dan het vuur te 
moeten “smoren”. Een smeulend vuur geeft CO en meer 
rook!

Niet vergeten: ventileren!
Vuur heeft zuurstof nodig: bij het verbranden heb je dus 
de hele tijd verse lucht nodig. Afhankelijk van je type 
toestel zal je ook je woning mogelijks meer moeten 
ventileren tijdens het stoken.

Tot slot
In Vlaanderen zijn nog een aantal oudere houtkachels 
en open haarden in gebruik. Zeker die toestellen zijn 
sowieso niet efficiënt en vrij duur en ongezond in 
gebruik. Heb je zelf nog zo’n toestel, overweeg dan de 
aanschaf van een nieuwer, efficiënter toestel. Bekijk 
goed of je wel nog op hout wil stoken en of het niet 
interessanter is om voor een andere, gemakkelijkere en 
minder vervuilende energiebron te kiezen. Vergeet ook 
nooit dat je door verkeerd stoken zelfs met een goed 
toestel toch veel brandstof zal verspillen en je onge-
zonde lucht kan krijgen rond je woning.
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Tournée Minérale: een 
maand zonder alcohol
Tournée Minérale blaast in februari zeven kaarsjes 
uit! De campagne van De Druglijn roept iedereen op 
om in februari 2023, voor het eerst of opnieuw, een 
maand geen alcohol te drinken.
De cijfers bewijzen het: Tournée Minérale werkt
95 procent van de Vlamingen kent Tournée Minérale. 
Daarmee is de campagne even bekend als de natio-
nale feestdag. Het aantal mensen dat deelneemt aan 
de maand zonder alcohol, bewijst bovendien dat de 
interesse groot blijft: elk jaar opnieuw neemt één op de 
vijf volwassenen deel. Dat was zelfs in 2021, in volle 
coronacrisis, het geval. Bij de deelnemers heb je zowel 
terugkerende als nieuwe deelnemers. En gelijk hebben 
ze allemaal, want onderzoek van de UGent wees uit dat 
wie mee doet aan Tournée Minérale een half jaar na de 
campagne nog steeds gemiddeld twee glazen minder 
drinkt per week dan voordien.

Editie 2023 – Doe mee en voel je (alcohol)vrij
De focus van de campagne ligt dit jaar op je vrij voelen 
met Tournée Minérale: vrij van een kater en de daarbij 
horende verloren dag, vrij van sociale druk om te 
drinken en vrij om tijdens de rest van het jaar op een 
doordachte manier zelf te bepalen wanneer je wel of 
niet een glas drinkt. Wie al eerder deelnam heeft het 
waarschijnlijk wel ervaren: je hebt geen alcohol nodig 
om je te amuseren! Doe dus mee en ontdek de voor-
delen van een maand zonder. Ook de keuzevrijheid 
tijdens de maand zonder alcohol is verzekerd, dankzij 
het grote aanbod aan alcoholvrije dranken in de super-
markten én in de horeca. Zo zijn er opnieuw heel wat 
Minérale bars en resto’s die inzetten op een goed alco-
holvrij aanbod. Je ontdekt ze allemaal op de website.

Bekende gezichten over alcohol
In februari zal je ook antwoord krijgen op een heleboel 
vragen over alcohol. Slaap je beter met een slaap-
mutsje? Is het ontremmende effect van alcohol goed 
nieuws voor je seksleven? Wat doet alcohol met je 
gezondheid? Verschillende experten zullen je allerlei 
interessante weetjes over alcohol vertellen. 
Bovendien zal een bekend gezicht met haar familie een 
openhartig gesprek voeren over de plaats van alcohol 
in hun leven.
Ben je benieuwd? Blijf op de hoogte via de nieuwsbrief, 

de sociale media en de website van Tournée Minérale. 
Je zal daar ook een hoop recepten en tips vinden. Zo 
kan je maand zonder alcohol niet meer stuk. 

Op je gezondheid
Tournée Minérale helpt om bewuster stil te staan bij 
onze alcoholgewoonten. Een februari zonder alcohol is 
even warm en gezellig en uiteindelijk voel je je er beter 
bij. Heel wat Tournée Minérale-deelnemers ervaarden 
de afgelopen jaren meer energie, betere slaap en een 
algemeen frisser gevoel. Altijd welkom. En je werkt er 
nog mee aan je gezondheid ook! Ga dus de uitdaging 
aan en drink in februari 2023 geen alcohol. Want ook 
zonder kan je je perfect amuseren. 

Meer info vind je op www.tourneeminerale.be.

GENIET VAN BUBBELS
ZÓNDER HOOFDPIJN

ACHTERAF

Doe mee en voel je (alcohol)vrij

Isoleren? Renoveren? 
Met welk budget? 
Hoe begin ik er aan?

Niet iedereen beschikt 
over voldoende financiële 
middelen om een woning 
te renoveren om er veiliger 
en duurzamer te wonen.
Daarom verstrekt de 

provincie Vlaams Brabant renovatieleningen met 
uitgestelde terugbetaling. Dit geleende bedrag moet 
door de eigenaar pas worden terugbetaald bij verkoop, 
erfenis of schenking van de woning. Bovendien zorgt 
de provincie ook voor gratis renovatiebegeleiding. 
Want ook de administratie en werfopvolging vormen 
een grote drempel om een grootschalige renovatie te 
beginnen.

Voor de gemeente Linter komen 5 woningen in aanmer-
king voor de renovatielening met uitgestelde betaling, 
voor telkens een bedrag van maximum 30.000 euro. 
Is uw woning toe aan renovatie om deze veiliger en 
duurzaam te maken? 

Bedraagt uw belastbaar inkomen maximaal: € 32.980 
(alleenstaande), € 46.170 (gezin vanaf 2 personen), 
verhoogd met € 3.700 per persoon ten laste?
Heeft U momenteel geen financiële middelen om deze 
renovatie te betalen? Dan komt U mogelijk in aanmer-
king voor een renovatielening met uitgestelde betaling. 

Wenst U meer informatie? Contacteerd de interlokale 
vereniging Beter Wonen aan de Gete op het nummer 
011 69 05 45 of via mail: 
info@beterwonenaandegete.be
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Toneel “Lief en Leed” 
Neerlinter 
Eindelijk zijn we er terug! Wij, de toneelgroep ‘Lief 
en Leed’  Neerlinter, staan te popelen om ons trouw 
publiek weer eens een aangename toneelavond te 
bezorgen. Dit jaar doen we dat met een zeer speciaal 
stuk. Wij spelen in première voor Vlaanderen  
“Amen en uit”, een stuk van Bruno Buteneers, één van 
de inwoners van Linter.

Waarover gaat het? 
Alex, een uitgebluste carrièremaker, rijdt wat doelloos 
met zijn wagen rond en krijgt plots een angstaanval. 
Op een kerkplein in een gehucht houdt hij halt en daar 
vraagt een vrouw of hij misschien de nieuwe pastoor 
is. Alex weet niet wat hem bezielt, maar hij zegt ja. 
Een interessant dubbelleven start. Aan de rand van 

het kerkplein vragen Peter en Dirk zich af...Als Alex de 
nieuwe pastoor is, van wie hebben zij dan het lijk in de 
koffer liggen?
Amelie, een punkachtig meisje, is uit de klauwen van 
tienerpooier Christian ontsnapt en ze kan nergens 
terecht. Pastoor Alex biedt haar onderdak aan en helpt 
haar stilaan met afkicken. Alex maakt kennis met de 
leden van de kerkfabriek: de plechtige meester Moens, 
olijke André en vrouw Viviane, de eigenwijze Flora en 
muzikale duizendpoot Elsje. 
Volgens meester Moens hangt in de pastorij een echte 
Van Gogh. Dirk en Peter ondernemen pogingen om het 
schilderij weg te roven. Ook Christian duikt op en wil 
Amelie weer inlijven. Kan pastoor Alex de schijn hoog 
houden of hervalt hij in oude gewoonten?

Het stuk brengt herkenbare typetjes uit het dagelijkse 
leven op een komische, maar soms ook tragikomische 
manier en met de nodige maatschappijkritiek.

Een speciale dank aan onze decorploeg, want zij 
verzorgt niet minder dan drie decors. Dus ook de 
nodige decorwisseling.

Ook voor onze acteurs en actrices en vooral voor de 
nieuwkomers in onze groep is het een uitdaging. Maar 
waar een wil is, is een weg. Dus zeggen (of zingen) we 
samen met Raymond van het Groenewoud: “Het ging 
(gaat) vooruit…”

Omwille van de wereldbeker voetbal zijn onze opvoe-
ringen verschoven naar vrijdagen 3 en 10 februari 
2023 en zaterdagen 4 en 11 februari 2023, telkens om 
20u. De opvoeringen gaan door in het Parochiecentrum 
van Neerlinter.

Kaarten zijn te verkrijgen bij de leden of telefonisch bij 
Ilse Bollen (gsm 0496 26 52 97).

CULTUUR

Winzerfest
Een delegatie van Linter was enkele 
maanden geleden aanwezig op het Winzer-
fest (wijnfeesten) in Mehring. Naast de 
voorzitter van het Merhingcomité,  
Ivo Donvil,  was het gemeentebestuur 
vertegenwoordigd door burgemeester 
Marc Wijnants en schepen Patrick Poffé.
 
Samen met de burgemeester van Mehring, 
Jennifer Schach, en beschermheer Helmut 
Reiss, mochten zij de nieuwe koningin 
verwelkomen.
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Einde PICKING BONES
Na 3 edities van PIRATE 
FARM FEST en 2 edities 
PICKING BONES heeft 
OLD STYLE MUSIC 
NIGHTS, vzw beslist om 
er de stop uit te trekken. 
Graag geven we hier een 
woordje uitleg bij.
Vooraleerst is er het finan-
cieel aspect waarbij ener-
zijds de financiële verant-
woordelijkheid van de vzw 

en anderzijds de realiteit van de stijgende prijzen (de 
totale overheadkost van de laatste editie bedroeg een 
kleine 40.000 euro) de doorslag gaven. 
Omdat we vanuit de organisatie er resoluut voor kiezen 
om niet met grote sponsors te werken, basisfaciliteiten 
zoals toiletten, douches, camping en parking gratis 
aan te bieden en de bezoeker tegen een schappelijke 
prijs een degelijk muziekprogramma en betaalbare 
consumpties willen aanbieden, zagen we – tegen onze 
principes in - ons bij de laatste editie verplicht om 
zowel de ticket- als drankprijzen gevoelig te verhogen. 

Gezien het huidig financieel-economisch klimaat bete-
kende dit voor de editie 2023 ofwel het festival gevoelig 
af te bouwen op vlak van muziekprogramma en logis-
tiek ofwel ticket- en consumptieprijzen nogmaals te 
verhogen. Geen van beide opties voelde goed aan.

Daarnaast hebben we steeds getracht in overleg met 
de artiesten om hen deftig te vergoeden, ook hier 
hebben we de prijzen jaar na jaar zien stijgen. Ook hier 
houden we vast aan onze principes om de bezoeker 
kwaliteitsvolle acts aan te bieden maar koken kost 
geld. Bovendien hebben we onszelf steeds verplicht 
om in te zetten om een goede logistieke omkadering 
voor de artiesten, zowel technisch als op vlak van 
hospitality, wederom, ook dit kost een aardige duit.

Last but not least, de draagkracht – zowel op vlak van 
tijdsinvestering als mentale en fysieke inzet - van de 
organisatie is niet mee gegroeid met de groei van het 
festival en is de organisatie boven het hoofd gegroeid, 
een gegeven wat tijdens de laatste editie duidelijk is 
komen boven drijven.

Rest ons enkel iedereen die de voorbije jaren dit unieke 
festival heeft helpen realiseren ongelofelijk hard te 
bedanken : de ploeg vrijwilligers die zowel tijdens de 
opbouw, het festival zelf en de afbouw bij momenten 
hemel en aarde hebben bewogen, Sid Visjes & Vleesjes 
voor de ongelofelijke catering, onze lokale sponsors 
en co-funders, de gemeente Linter waarbij zowel 
het bestuur als het gemeentepersoneel steeds klaar 
stonden, alle bands die de revue zijn gepasseerd en 

uiteraard al onze bezoekers zonder wie het festival niet 
mogelijk was.

Is er leven na de dood? Wie zal het zeggen maar het 
einde van PICKING BONES betekent niet het einde 
van OLD STYLE MUSIC NIGHTS, vzw. Voorlopig staat 
er nog niets op de agenda maar wat niet is kan nog 
komen.

Bewegen Op Verwijzing  
Coaching 
op maat
Hoe ouder we worden, 
hoe minder we 
bewegen … Bovendien 
gaf ook maar liefst 
30% van de volwas-
senen via de Tiende 
COVID-19-gezond-
heidsenquête aan dat 
de coronacrisis een 
negatieve impact heeft op hun lichaamsbeweging.

Laat een Bewegen Op Verwijzing-coach 
je helpen! 
Bewegen Op Verwijzing is een project waarbij een 
lokale coach je helpt met het inplannen van beweging 
in jouw dagdagelijkse leven. De coach geeft je ook tips 
om het vol te houden en samen ontdekken jullie welk 
lokaal beweegaanbod bij jou past. 

Hoeveel kost zo’n coach?
De Vlaamse overheid en de gemeente betalen samen 
het grootste deel: jij betaalt slechts 10 euro voor half 
uur coaching. Voor personen met recht op verhoogde 
tegemoetkoming is coaching gratis. 

Meer info of een afspraak vastleggen? Contacteer de 
coach in onze gemeente! Een sms sturen kan ook: de 
coach belt je zelf op!

Jouw Bewegen Op Verwijzing-coach 
Nans Luyten, GSM: 0486 341 280
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Vijftig jaar gehuwd:  
Omer Ladang en Marie Josée Poffé uit Drieslinter.

Vijftig jaar gehuwd:  
Frederic Hobin en Yvette Van Goitsenhoven uit  
Neerhespen.

Vijftig jaar gehuwd:  
Michel Borgers en Agnes Bottu uit Overhespen.

Vijfenzestig jaar gehuwd:  
Albert Liesenborghs en Dianne Ladang uit Drieslinter.

Vijftig jaar gehuwd:  
Pierre Ruytinx en Rita Massaer uit Overhespen.

Vijfenzestig jaar gehuwd:  
Gaston Lenaerts en Julia Cailloux uit Wommersom.

JUBILARISSEN
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Vijftig jaar gehuwd:  
Pietro Argento en Magdalena Schepers uit Drieslinter.

Vijftig jaar gehuwd:  
Michel Trekels en Christiane Reniers uit Neerlinter.

Zestig jaar gehuwd:  
Victor Schilders en Maria Speltens uit Neerlinter.

Vijftig jaar gehuwd:  
Rob Willems en Magda Decatte uit Wommersom.

Vijftig jaar gehuwd:  
Emile Es en Christiane Billen uit Neerlinter.

Gemeentediensten gesloten:

maandag 26 december 
(tweede kerstdag)
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BURGELIJKE STAND

GEBOORTEN

Mievis Lefèvre Sterre 27/08/2022 ORS

Santermans Ellie 3/09/2022 NRH

Cockx Otis 22/09/2022 ORS

Baets Victor 26/09/2022 ORS

Champagne Timmermans Jule 3/10/2022 NRH

Laport Michelle 8/10/2022 WOM

Beelen Eleonore 14/10/2022 NRL

Moens Manou 24/10/2022 NRH

Stienlet Lilly 25/10/2022 ORS

OVERLIJDENS

Pierre Marie Louise 28/08/2022 ORS

Lenaerts Louis 5/09/2022 WOM

Ladang Etienne 6/09/2022 ORS

Reniers Nelly 8/09/2022 ORS

Vanderstukken Germaine 14/09/2022 ORS

Fruyt Josephine 21/09/2022 WOM

Moreau Yolande 29/09/2022 ORS

Van Horebeek Paula 13/10/2022 ORS

Beelen Leontine 15/10/2022 OVH

Vandenputte Josée 16/10/2022 NRH

Vandermarliere Luc 17/10/2022 NRL

Winnen Marleentje 20/10/2022 WOM

Roggen Lydia 22/10/2022 NRH

Deroye Willy 29/10/2022 ORS

Dumon Paula 4/11/2022 ORS

Verelst Julien 7/11/2022 OVH

Nyns Suzanna 19/11/2022 DRL

HUWELIJKEN

Frederik Blockx - Kelly Hanon 03/09/2022 OVH

Pieter Maes - Wendy Donders 10/09/2022 WOM

Jordy Keyen - Nina Melebeck 08/10/2022 WOM

Gilbert Leveke - Maryse Vandersteen 28/10/2022 WOM

Michaël Abts - Fien Jordens 03/11/2022 OVH

Nico Lambrechts - Karen Bourmanne 11/11/2022 OVH

Jaak Van Overstraeten - Dorien Perdieus 12/11/2022 MKW

Geert Geurts - Elke Thomas 12/11/2022 ORS

26 september 2022
De raad keurt het ontwerp goed van akte voor de 
eenvormige verkoopsvoorwaarden voor online 
verkoop van het voormalig gebouw van het open-
baar centrum voor maatschappelijk welzijn.

In het kader van de rioleringsactiviteiten en in 
opdracht van deze rioleringsbeheerder wil Fluvius 
een ecologisch ondersteunend beleid voeren om 
de diverse gebruikers van het rioleringsnet aan te 
sporen om hemelwater maximaal te hergebruiken 
en ter plaatse te infiltreren, om hemelwater volledig 
gescheiden te houden van afvalwater en om te voor-
komen dat hemelwater in het rioleringsnet terecht-
komt. Fluvius krijgt van de gemeente de opdracht 
en de bevoegdheid om alle premiereglementen, die 
verband houden met een rationeel watergebruik bij 
de eindklanten, volledig te beheren.

De raad keurt de toekenning van een subsidie ten 
bedrage van € 25.000,00 goed aan vzw Dammekot 
(eigenaar lokaal KLJ) in het kader van de optimali-
satie en verbouwing van hun jeugdinfrastructuur. 

7 november 2022
Er zal aan de eigenaar van elke nutsvoorziening een 
retributie aangerekend worden op de gemeentelijke 
dienstverlening en het gebruik van het gemeentelijk 
openbaar domein naar aanleiding van werken aan 
permanente nutsvoorzieningen op het gemeentelijk 
openbaar domein.

De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de 
ondertekening van het Burgemeestersconvenant 
2050 (Covenant of Mayors) onder de naam ‘Tussen 
Gete en Velpe’ en gaat akkoord met de bijhorende 
verbintenissen zoals deze zijn opgenomen in het 
toetredingsformulier Burgemeestersconvenant 
2050.

De gemeenteraad keurt het intergemeentelijk 
klimaatactieplan voor de TGV-regio goed. Inter-
leuven wordt gemachtigd om het intergemeentelijk 
klimaatactieplan in te dienen bij de EU.

29 november 2022
De raad keurt de verdeling van de subsidies voor de 
welzijns- en seniorenverenigingen, de jeugdwerkiniti-
atieven, de culturele verenigingen en voor de organi-
satie van muzikale jeugdopleiding goed.

GEMEENTERAAD
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HEEMKUNDE

Het verhaal van het  
verdwenen vaandel van 
de voormalige  
oud-strijdersvereniging 
van Drieslinter
In de parochiezaal van Drieslinter sierde een oude 
zwart-wit foto één van de wanden met hierop een 
groep personen rondom een vaandel. Bij nader inzicht 
kon men duidelijk het opschrift lezen “ Oud-strijders-
bond Drieslinter  1914-1918, 1940-1945.” De foto was 
genomen voor het toenmalig café Cartuyvels (recht 
tegenover de kerk) rond de periode van 1950.  Enkele 
huidige inwoners herkennen nog enkele personen, 
zoals E.H. Pastoor Mertens, Frans Leonard Van Gijsel, 
ere luitenant-kolonel, de uitbaters van het café en 
oud-strijders van Drieslinter. 

Op 7 juni  kregen we een mail van Luc Bouvin, afkom-
stig van Drieslinter en regionaal directeur van de Natio-
nale Strijdersbond van België (NSB), met de vraag om 
informatie nopens de locatie van dit toenmalig vaandel. 
Dat was een uitdaging voor onze heemkundige kring en 
wij gingen op stap – vooral Henri Willems - heeft heel 
wat mensen bezocht met het oog op het bekomen van 
informatie nopens dit vaandel. Volgens onze eerste 
getuigenissen zou het vaandel van de oud-strijders-ver-
eniging van Drieslinter in de brand op 20 oktober 1999 
in het parochiecentrum te Drieslinter gebleven zijn. Dit 
bleek dan over de foto te gaan van de oud-strijders en 
hun vaandel en niet om het vaandel zelf.

Tot wij dan in contact kwamen met Omer Willems, 
wonende te Drieslinter, die ons vertelde dat zijn vader 
Louis Willems, jarenlang drager van dit vaandel was 
geweest. Louis overleed in 1996 op 80-jarige leeftijd en 
enige tijd later bij de opruiming van het ouderlijk huis 
vond zoon Omer het vaandel. Hij heeft dit dan naar 
het gemeentehuis te Orsmaal gebracht. Bij een eerste 
navraag in het gemeentehuis werd dit vaandel niet 

teruggevonden. Dan kregen wij een tip van voormalig 
voorzitter van heemkunde, Jos Lux, die ons een plaats 
aanwees in het gemeentehuis waar dit zich mogelijk 
zou kunnen bevinden.

Samen met burgemeester Marc Wijnants en schepen 
van cultuur Patrick Poffé, zijn Roger Hermans en 
Lisette Wouters dan op de aangewezen locatie gaan 
zoeken. Tot onze vreugde vonden wij daar het vaandel 
netjes in bruin papier verpakt, in het koffertje dat Louis 
Willems destijds zelf gemaakt had. Ook de vaandelstok 
en de draagriem hebben wij daar ter plaatse terug-
gevonden. Tijdens de eerstvolgende vergadering van 
heemkunde werd het kistje zorgvuldig geopend en het 
vaandel werd ontvouwd. 

Tot onze verbazing en toch wel teleurgesteld moesten 
wij vaststellen dat het vaandel voor wat betreft de 
kleuren zwart en geel nog steeds goed intact was 
maar de strook rood was behoorlijk aan het schiften en 
ook wat gescheurd. Deze strook is de “windzijde“ van 
het vaandel en heeft het meest te lijden bij optochten 
omdat de wind daar altijd op in speelt. Dit vaandel 
bleek dus niet meer bruikbaar bij volgende plechtig-
heden. 

De heemkundige kring vindt dit vaandel van grote histo-
rische waarde en als blijk van respect voor de oud-strij-
ders die destijds gestreden hebben voor onze vrijheid, 
en als symbool van alle leed en lijden in beide wereld-
oorlogen, vonden wij het noodzakelijk om dit vaandel te 
bewaren voor de toekomstige generaties.

Wij besloten om na advies het vaandel professioneel 
te laten inkaderen. Dit kader met vaandel werd plechtig 

ingehuldigd 
op vrijdag 18 
november 
door burge-
meester Marc 
Wijnants, 
schepen van 
cultuur en 
heemkunde 
Patrick 
Poffé en de 
heemkun-
dige kring in 
aanwezigheid 

van Luc Bouvin, regionaal directeur van de Nationale 
Strijdersbond van België die zeer verheugd was over 
onze vondst en een interessante uiteenzetting gaf over 
de NSB en over de betekenis en het ontstaan van de 
vaandels van de oud-strijders.
Het vaandel zal een mooie plaats krijgen in het 3ee 
lansiers museum te Orsmaal.

Tekst: Alain Vandergeten, voorzitter Heemkundige kring Linter 
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Jouw afvalteam doet 
elke dag aan  
topsport!

Supporter jij wekelijks voor je favoriete voet-
balploeg, wielrenner of een andere topsporter? 
Dat is niet meer dan normaal, want topspor-
ters zetten topprestaties neer en dat is
bewonderenswaardig! Maar wist je dat ook 
jouw afvalteam topprestaties levert?

Maar onze topsporters kunnen extra aanmoe-
diging gebruiken! Zo kan jij jouw topteam 
veilig en succesvol helpen:
• Bied je afval tijdig aan, vóór 07.00 uur ’s 

morgens.
• Maak je afvalzak niet te zwaar en sluit 

hem correct.
• Een rolcontainer plaats je met het handvat 

naar de straatkant. Zorg dat het deksel 
netjes

• gesloten is, zo voorkom je blessures.
• Sorteer je afval vooraf als je naar het recy-

clagepark gaat.
• Wacht niet tot net voor sluitingstijd. Ga 

liever wat vroeger, zodat je rustig kan 
uitladen en de parkwachter om raad kan 
vragen bij twijfel.

Enkele topprestaties van onze afvalteams:
- 120 laders en chauffeurs zijn dagelijks op de 
baan om het afval op te halen bij 50.000
adressen. Dat zijn 1 miljoen potentiële ophaal-
punten per maand.
- 3 miljoen afvalcontainers worden er jaarlijks 
geledigd.
- 679.500 keer worden de EcoWerf-recyclage-
parken jaarlijks bezocht. Dat is 4,5 keer een
uitverkochte editie van Rock Werchter.

Achter deze topsporters staat een sterk 
ondersteunend team. In totaal zorgen zo 
380 EcoWerf-medewerkers samen voor de 
dienstverlening aan 439.500 inwoners in 27 
gemeenten en steden.

AFVALKALENDER

JANUARI FEBRUARI MAART

Ma 09
Ma 23

Ma 06
Ma 20

Ma 06
Ma 20

Ma 09
Ma 23

Ma 06
Ma 20

Ma 06
Ma 20

Wo 11 Wo 01
Vr 24 Vr 24

Di 03
Di 17
Di 31

Di 14
Di 28

Di 14
Di 28

Jouw recyclagepark
Wezersebaan (Zoutleeuw)

Steenweg 73, 3440 Zoutleeuw
www.recycleapp.be

Ophalingen op aanvraag?
Vraag je ophaling ten laatste 2 werkdagen voor de dag 
van de ophaling aan op 0800/97 0 97. Zie kalender op 
de gemeentelijke website of papieren versie voor de 

juiste ophaaldata.

Grofvuil
Je betaalt, via een betalingsuitnodiging, een vaste 

verplaatsingskost van € 10,00 en een kostprijs voor het 
afval dat je aanbiedt. Max. 1 m hoog, 2 m breed. Max. 

30 kg/stuk. Niet verpakken in dozen of zakken.

Oude Metalen
Max. 30 kg/stuk. Geen gasflessen, elektro of klein 

gevaarlijk afval.



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

Snelheid

DATUM LOCATIE OI PV

2/08/2022 Pelsstraat 127 15 -

9/08/2022 Grote Steenweg 259 14 1

10/08/2022 Sint-Truidensesteenweg 1236 12 -

16/08/2022 Landenstraat 112 18 1

22/08/2022 Ransbergstraat 41 6 -

31/08/2022 Sint-Truidensesteenweg 758 7 -

5/09/2022 Grote Steenweg 171 18 1

7/09/2022 Sint-Truidensesteenweg 695 3 1

14/09/2022 Grote Steenweg 125 13 -

15/09/2022 Ransbergstraat 74 17 -

17/09/2022 Grote Steenweg 271 39 3-

20/09/2022 Landenstraat 164 9 2

21/09/2022 Sint-Truidensesteenweg 614 9 -

23/09/2022 Waterhofstraat 73 6 -

26/09/2022 Landenstraat 153 16 -

4/10/2022 Ransbergstraat 101 - -

5/10/2022 Landenstraat 253 - -

10/10/2022 Sint-Truidensesteenweg 982 4 2

13/10/2022 Grote Steenweg 241 3 -

18/10/2022 Pelsstraat 167 - -

Trajectcontrole

MAAND LOCATIE OI PV

Augustus Grote Steenweg (NRL) 9 -

September Grote Steenweg (DRL) - 1

MELDINGSKAART

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

 
Niet-dringende aangiftes en meldingen 
voortaan op afspraak!
Voor niet dringende meldingen of aangiftes wordt 
er op afspraak gewerkt in politiezone Getevallei. 
Onze politiezone probeert om de dienstverlening 
voor onze burgers nog beter te maken! Dankzij 
deze werkwijze is je beurt afwachten aan de  
politiebalie verleden tijd!

Surf snel naar www.politiegetevallei.be

Heb je geen computer of lukt het niet via de 
website, maak telefonisch een afspraak op het 
nummer 016/805 805. Onze onthaalbediendes 
helpen je graag verder en leggen voor jou een 
afspraak vast.



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 


