
in dit nummer

Nieuwe openingsuren 06
Winnaar Korte Keten Kop 07
25 jaar Getokes 10
Getesnippers 26

LINTER LEEFT
Gemeentelijk informatieblad SEPTEMBER 2021

volgende editie verschijnt in december

www.linter.be  



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, nieuwe openingsuren vanaf 4 oktober.)
 
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.: 011 78 91 40
    fax: 011 78 91 49
   pz.lan.wijk@police.belgium.eu   
Openingsuren
Maandag: 14:00 - 19:30
Woensdag:  13:00 - 15:30

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, Landbouw, 
Milieu 

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@skynet.be

Openbare Werken, Begroting, Finan-
ciën, Personeel, Ruimtelijke Ordening, 
Erfgoed, Wonen 

Zitdagen: op afspraak 

2de schepen - Linda Verdeyen  

Tel: 0497 33 57 09
E-mail: verdeyen.linda@hotmail.com  

Onderwijs, Gezin, Kinderopvang, Econo-
mie, Sport, Toerisme, Dierenwelzijn 

Zitdagen: maandag van 13u30 tot 16u30 
donderdag van 9u tot 11u of op afspraak

3de schepen - Sonja Petitjean  

Tel: 0474 35 16 06
E-mail: sonja.petitjean@telenet.be  

Jeugd, Cultuur, Heemkunde, Trage 
Wegen 

Zitdagen: maandag van 13u30 tot 16u30 
of op afspraak

4de schepen - Hilde Foriers  

Tel: 011 78 25 04 
E-mail: hildeforiers@hotmail.com  

Voorzitter Bijzonder Comité Sociale 
Dienst, Sociale Zaken, Welzijn, Gezond-
heid, Gelijke Kansen, Senioren,  
Ontwikkelingssamenwerking 

Zitdagen: op afspraak
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Beste inwoner,

Het corona beest is voor het overgrote deel getemd. Eind 
augustus was de vaccinatiegraad in Linter 94%. Om de vacci-
natiegraad nog te verhogen, komt de vacci-bus op geregelde 
tijdstippen langs in alle gemeenten van de Eerste Lijns Zone. 
Eindelijk kan het normale leven opnieuw zijn gang gaan. 
Horeca en onderwijs kunnen terug normaal starten.
Het zal ook opnieuw wennen zijn aan de schoolomgeving. 
Anderen zetten dan weer een grote stap voorwaarts. Laat een 
tegenslag geen mislukking zijn, maar een succesvol begin! 
Heel veel succes allemaal! 
En een hart onder de riem voor onze ouders, leerkrachten 
en directies. Zij doen heel wat inspanningen om het beste te 
geven voor onze kinderen. Onze terechte waardering hiervoor! 

Linter is ook kampioen in de Korte Keten. Driemaal is scheeps-
recht! De beker is nu definitief in Linter.
Na de Melkerhei in 2019, aardappelen Vanhoebroeck in 2020 
haalde Hoevevlees Van het Lindeveld dit jaar de titel binnen. 
Proficiat! 

Wij herinneren ons allemaal nog de catastrofe van het nood-
weer in 2016. Ook dit jaar werden ons land geconfronteerd 
met enorme regenbuien die ook in Linter heel wat straten lam 
legden. Maar toch klein bier in vergelijking met de regio Chaud-
fontaine en Pepinster.
Ondertussen is er overleg geweest met de VMM, de beheerder 
van de Gete, en de Watering, de beheerder van heel wat 
grachten, in vverband met ruiming en beheer om in de mate 
van het mogelijke te kunnen anticiperen op dergelijk noodweer. 
Ook met de Gete gemeenten zijn er afspraken gemaakt.

Vanaf 1 september treedt de nieuwe wet op het goederen-
recht in werking. Die gaat onder andere over de relaties met 
de buren, mede-eigendom, vruchtgebruik, erfdienstbaarheden, 
erfpacht en opstal. Hopelijk wint het gezond verstand het van 
een Wetstraat Wetgeving, die geen rechtszekerheid meer biedt. 
Een overzicht vindt men op onze website en op Facebook.

De gemeente heeft een overeenkomst afgesloten met A.M.B. 
Reynders voor ongedierte bestrijding. Deze dienstverlening is 
gratis voor onze inwoners. Afspraken kan je maken via onze 
milieu ambtenaar luc.veldhaens@linter.be of op 011 78 91 37.

De verbouwingswerken in het gemeentehuis zijn gestart met 
de bedoeling dat vanaf 2022 het OCMW mee inhuist in het 
gemeentehuis. Iedereen krijgt dan de kans om een kijkje te 
komen nemen.

Op het wereldtoneel is het spijtig genoeg kommer en kwel. Kijk 
maar naar Afghanistan, wat zich daar allemaal afspeelt. Heel 
droevig dat vrouwen en meisjes daar opnieuw naar de middel-
eeuwen gekatapulteerd worden. Dit is niet onze visie!
In Linter gaan wij voor “respect voor iedereen”!

Uw burgemeester,
Marc Wijnants
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CORONAPANDEMIE

5. Privéfeesten: geen beperkingen meer op buffetten 
en dansen tijdens privéfeesten, met name tijdens 
bruiloften.

6. Erediensten: geen beperkingen meer op burgerlijke 
huwelijken, begrafenissen, de individuele en collec-
tieve uitoefening van de niet-confessionele morele 
dienstverlening binnen een filosofisch-levensbe-
schouwelijke vereniging, het individueel of collec-
tief bezoek aan een gebouw voor de eredienst 
of niet-confessionele morele dienstverlening. De 
mondmaskerplicht blijft behouden.

7. Evenementensector en Covid Safe Ticket: geen 
beperkingen meer voor evenementen binnen met 
minder dan 200 toeschouwers en minder dan 400 
toeschouwers buiten, tenzij de bevoegde lokale 
overheid anders beslist. Evenementen met meer 
dan 200 toeschouwers binnen of meer dan 400 
toeschouwers buiten zullen vanaf 1 september 
gebruik kunnen maken van het Covid Safe Ticket. 
Enkel in dat geval vervallen de verplichtingen 
inzake mondmasker, sociale afstand en CIRM/
CERM. 
Vanaf 1 oktober wordt deze drempel minstens 
verhoogd tot evenementen met 500 toeschouwers 
binnen en 750 toeschouwers buiten. Gezien de 
lagere vaccinatiegraad in een aantal gemeenten 
in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, heeft de 
regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
aangegeven een reeks versoepelingen vanaf 1 
september niet toe te passen, onder meer op het 
vlak van horeca en telewerk.

Verplicht dragen van mondmasker en 
respecteren veilige afstand
Het dragen van een mondmasker en het respecteren 
van veilige afstand van anderhalve meter blijven 
belangrijke instrumenten om de verspreiding van het 
virus tegen te gaan. Daarom blijft het dragen van een 
mondmasker verplicht in een hele reeks situaties, 
onder meer op het openbaar vervoer en in de stations, 
in winkels en winkelcentra, bij verplaatsingen in hore-
cazaken, in conferentiezalen, handelsbeurzen, audi-
toria, gebouwen van de eredienst, gerechtsgebouwen, 
bibliotheken en tijdens betogingen. Ook op drukbe-
zochte plaatsen zoals winkelstraten, jaarmarkten en 
kermissen blijft de mondmaskerplicht gelden, zoals 
bepaald door de bevoegde lokale overheid.
Vanaf 1 september is het dragen van het mond-
masker niet meer verplicht in het publiek toegankelijke 
ruimtes van ondernemingen, openbare besturen of 
verenigingen en in de culturele, feestelijke, sportieve, 
recreatieve en evenementensector voor evenementen 

In september vielen heel wat  
beperkingen weg
Het behalen van de doelstellingen van het Zomer-
plan liet toe om, volgens plan, vanaf 1 september 
een reeks beperkingen te schrappen. 
Daarnaast moeten extra inspanningen gebeuren om in 
alle gemeenten van ons land een minimumdrempel van 
70% volledige vaccinaties te behalen, als opstap naar 
een volledig vaccinatie van de bevolking.Het Overlegco-
mité stelt vast dat er een trend is van langzame maar 
aanhoudende stijging van het aantal besmettingen. 
Het COVID-19 Commissariaat bevestigt evenwel dat 
de toestand beheersbaar is en blijft, met name in de 
ziekenhuizen. Dat is het resultaat van de succesvolle 
vaccinatiecampagne. Meer dan 90% van de 65-plus-
sers en de kwetsbare personen in ons land is volledig 
gevaccineerd; nagenoeg 70% van de totale bevolking 
is gevaccineerd. België hoort daarmee tot de best 
presterende vaccinatielanden van de Europese Unie en 
de wereld.

Nieuwe stap in het Zomerplan
Aangezien de vooropgestelde doelstelling van 
een vaccinatiegraad van 70% van de volwassenen 
werd gehaald, beslist het Overlegcomité om vanaf 
1 september de volgende stap in het Zomerplan te 
zetten.

Het ging concreet om:
1. Samenkomsten in de private ruimte: geen beper-

kingen meer voor samenkomsten in huis of in 
toeristische logies.

2. Telewerk: het Overlegcomité nodigt de bedrijven uit 
om telewerk structureel te verankeren.

3. Professionele horeca-activiteiten: geen beper-
kingen meer op openings- en sluitingsuren (inclu-
sief dienstverlening aan huis), aantal personen 
per tafel, afstand tussen tafelgezelschappen, 
terrassen, geluidsniveau en bediening aan de 
bar. Ook de verplichting om enkel zitplaatsen te 
voorzien vervalt.Bij verplaatsingen binnen een 
horecazaak blijft de mondmaskerplicht gelden. 
Discotheken en dancings zullen kunnen openen 
vanaf 1 oktober op basis van verscherpte proto-
collen inzake luchtkwaliteit, ventilatie en maximale 
capaciteit in functie van de oppervlakte. Vanaf 1 
oktober is dansen in cafés opnieuw toegelaten. De 
deelstaten kunnen altijd beslissen om deze modali-
teiten verstrengd toe te passen.

4. Activiteiten in georganiseerd verband: geen beper-
kingen meer voor activiteiten in georganiseerd 
verband, in bijzonder georganiseerd door een club 
of vereniging.
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en private feesten met minder dan 200 toeschouwers 
binnen en 400 toeschouwers buiten, tenzij de lokale 
overheid daar anders over beslist.

Verplichte vaccinatie zorgverleners
Gezien de cruciale rol van zorgverleners in het 
bestrijden van COVID-19 en de noodzaak patiënten 
maximaal te beschermen, vraagt het Overlegcomité te 
onderzoeken onder welke modaliteiten de verplichting 
tot volledige vaccinatie kan worden ingevoerd voor alle 
zorgverleners, met inbegrip van zelfstandigen, zowel 
in de ambulante sector als in de zorginstellingen. De 
ministers van Volksgezondheid wordt ook gevraagd om 
de vaccinatiegraad van zorgverleners per zorginstelling 
zo vlug als mogelijk te publiceren.

Bijkomende inspanningen voor volledi-
ge vaccinatie
Volledige vaccinatie blijft het belangrijkste antwoord 
op de epidemiologische evolutie. Om de viruscirculatie 
en de ziekenhuisbelasting te verminderen, moet in alle 
gemeenten van het land de minimumgrens bereikt 
worden van een volledige vaccinatiegraad van 70%, als 
tussenstap naar een volledige vaccinatie van de bevol-
king. In een aantal gemeenten blijft de vaccinatiegraad 
onder dat niveau. Dat is het geval in de drie gewesten, 
maar in het bijzonder in het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest. Het Overlegcomité ondersteunt daarom de 
intentie van de regering van het Brussels Hoofdste-
delijk Gewest om specifieke acties te organiseren om 
mensen te sensibiliseren en de vaccinatie dichter bij 
de woon-werkplek te brengen, onder met deur-tot-deur 
initiatieven. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest blijft 
ook het telewerk sterk aanbevelen. Er wordt de moge-
lijkheid gegeven aan de deelstaten met gemeenten 
waar de epidemiologische of vaccinatie-situatie het 
vraagt, om het Covid Safe Ticket te voorzien voor 
andere activiteiten dan evenementen.

Voorbereiding post-federale fase
Het COVID-19 Commissariaat en het Nationaal Crisis-
centrum wordt gevraagd een omstandig rapport voor 
te bereiden over de manier waarop het eventuele einde 
van de federale fase en de post-federale moet geor-
ganiseerd worden. Ook wordt het mandaat van het 
COVID-19 Commissariaat met zes maanden verlengd, 
onder meer om de beëindiging van de federale fase te 
begeleiden en de overdracht van opdrachten te verze-
keren.

Winter op komst? Haal 
dan snel je griepprik! Wist 
je dat elke winter 1 op de 
10 mensen griep krijgt?  
Bescherm je tegen de 
ziekte en haal vanaf half 
oktober je griepprik. Een 
vaccinatie maakt de kans 
dat je griep krijgt, een 
stuk kleiner. De COVID-19 
epidemie maakt het dit 
jaar extra belangrijk voor 
risicogroepen om zich te 
laten vaccineren tegen 

griep. Behoor je tot één van volgende groepen, vraag 
dan je vaccin in een apotheek zodra het beschikbaar is. 
Je hebt daarvoor geen voorschrift meer nodig.

Wie laat zich het best vaccineren?
1. Iedereen vanaf 50 jaar.
2. Zwangere vrouwen.
3. Chronisch zieken.
4. Mensen die in een woonzorgcentrum, psychiatri-

sche instelling voor lang verblijf of instelling voor 
personen met een beperking opgenomen zijn.

5. Iedereen die onder hetzelfde dak woont als deze 
risicogroepen. 

6. Iedereen die onder hetzelfde dak woont als 
kinderen jonger dan 6 maanden.

7. Iedereen werkzaam in de gezondheidssector.

Een vaccin biedt de beste bescherming tegen griep. 
De kans op griep wordt veel kleiner.  Krijg je toch griep, 
dan ben je minder ziek en zijn er minder complicaties. 
Bovendien vermindert de kans dat een al aanwezige 
ziekte, zoals diabetes, verergert. Elk jaar zijn er andere 
griepvirussen. De Wereldgezondheidsorganisatie stemt 
het vaccin af op het griepvirus dat waarschijnlijk zal 
overheersen in het najaar. 

Hoeveel kost je griepvaccin?
Risicogroepen krijgen het griepvaccin voor bijna de 
helft terugbetaald. Dit jaar komen ook alle 50-plus-
sers in aanmerking voor gedeeltelijke terugbetaling. 
Het vaccin kost dan ongeveer 4 euro. Verblijf je in een 
woonzorgcentrum dan is het zelfs gratis. Wil je weten 
of je tot een risicogroep behoort en hoeveel je griep-
vaccin precies kost? Vraag het je huisarts of huisapo-
theek.
Meer weten over griep en griepvaccinatie? Surf naar 
www.laatjevaccineren.be.  

Vaccinatiegraad totale bevolking:
Vlaanderen 78,52 % (73,61% volledig gevaccineerd)
Linter 84,46 % (78,96 % volledig gevaccineerd)

Vaccinatiegraad volwassen bevolking:
Vlaanderen 90,65 % (88,35 % volledig gevaccineerd)
Linter 95,56 % (94,21 % volledig gevaccineerd)

Bedankt inwoners van Linter voor jullie bereidwilligheid tot vaccineren:



LINTER LEEFT  6

NIEUWS

NIEUWE

OPENINGSUREN

GEMEENTEHUIS

OCMW

   VANAF4 oktober

9 uur-12 uur 14 uur-16 uur 17u30-19u30
Maandag Op afspraak VRIJ OPEN VRIJ OPEN
Dinsdag Op afspraak Op afspraak             -
Woensdag VRIJ OPEN Op afspraak             -
Donderdag Op afspraak Op afspraak             -
Vrijdag Op afspraak Op afspraak             -

9 uur-12 uur 14 uur-16 uur
Maandag Op afspraak VRIJ OPEN
Dinsdag Op afspraak Op afspraak
Woensdag VRIJ OPEN Op afspraak
Donderdag Op afspraak Op afspraak
Vrijdag Op afspraak Op afspraak

Nieuw digitaal loket
Spoedig neemt de gemeente 
Linter haar nieuw digitaal 
loket in gebruik. Het Smart-
Loket is een digitaal loket 
voor burgers. Het is een 
online platform voor alle 
aanvragen van ons bestuur. 
De koppelingen met backof-
ficetoepassingen en authen-
tieke bronnen maken het 

mogelijk om documenten automatisch af te leveren. 
Bij meer complexe aanvragen is een minimale tussen-
komst van een administratief medewerker nodig om de 
aanvraag of melding af te handelen. 

Attesten bevolking
De bevolkingsattesten worden gegenereerd op basis 
van gegevens uit het rijksregister, digitaal ondertekend 
en automatisch afgeleverd. Onder andere volgende 

documenten zijn beschikbaar: attest van Belgische 
nationaliteit, van gezinssamenstelling, van hoofdver-
blijfplaats, van hoofdverblijfplaats met historiek in 
deze gemeente, van hoofdverblijfplaats met volledige 
historiek, van leven...

Uittreksels en afschriften akten burgerlijke stand
De uittreksels en afschriften van akten worden opge-
haald uit DABS en automatisch afgeleverd. Van heel 
wat akten zijn de uittreksels en afschriften beschik-
baar:akte van adoptie, van Belgische nationaliteit, van 
echtscheiding, van erkenning kind, van erkenning voor 
geboorte...

Uittreksel strafregister
Het uittreksel uit het strafregister wordt rechtstreeks 
opgehaald uit het centraal strafregister, digitaal onder-
tekend en automatisch afgeleverd.
 
www.linter.be
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Van het Lindeveld uit Melkwezer is 
nieuwe Korte Keten Kop
Hoevevlees Van het Lindeveld uit Melkwezer (Lin-
ter) is de nieuwe Korte Keten Kop van de provincie 
Vlaams-Brabant. Het bedrijf haalde het in een span-
nende stemming van vier andere laureaten. Bijna 
2.650 personen brachten hun stem uit. Opmerkelijk 
feit is dat de gemeente Linter voor het derde jaar 
op rij deze titel binnenhaalt  Na zuivelbedrijf Mel-
kerhei in 2019 en aardappelbedrijf Vanhoebroeck 
in 2020 nu Hoevevlees Van het Lindeveld. Van het 
Lindeveld wordt een jaar lang het uithangbord van 
de korte keten.
“Met deze verkiezing willen we de korte keten in onze 
provincie een gezicht geven”, zegt Tom Dehaene, 
gedeputeerde voor land- en tuinbouw. “Onbekend is 
vaak onbemind. Overal wonen fantastische streek- en 
hoeveproducenten. Men moet ze natuurlijk weten te 
vinden. Dankzij de verkiezing zetten we elk jaar een 
resem producenten in de kijker.”
Naast Hoevevlees Van het Lindeveld behoorde ook 
fruitbedrijf Billens-Van Laer uit Gooik, Hof te Berchem-
veld uit Sint-Laureins-Berchem (Sint-Pieters-Leeuw), 
Puur Framboos uit Kersbeek-Miskom (Kortenaken) 
en De Kleur van Hier en Nu uit Sint-Martens-Bodegem 
(Dilbeek) tot de vijf laureaten.
De 2.644 stemmen waren als volgt verdeeld:
• Hoevevlees Van het Lindeveld uit Melkwezer: 946
• Fruitbedrijf Billens-Van Laer uit Gooik: 568
• Hof te Berchemveld uit Sint-Laureins-Berchem: 463

 

Vernieuwde interesse door corona
“Het virus zorgde ervoor dat we terug op ontdekking 
gingen in onze streek. Eén van de weinig positieve 
zaken waartoe het virus bijgedragen heeft”, weet gede-
puteerde Tom Dehaene. “Veel mensen leerden op die 
manier de boeren uit hun omgeving kennen en waar-
deren. Dat willen we blijven aanmoedigen.”

Veebedrijf laten kalfjes zogen in de wei
Veebedrijf Van het Lindeveld bestaat al sinds 1984. 
Toen begon de familie Bottu met het kweken van 
Belgisch Witblauw. Vier jaar geleden kwam daar het ras 
Black Angus bij. Ondertussen staan met Tim Bottu en 
Dorien Bruynseels de  tweede generatie aan het roer.
“De kern van ons familiebedrijf vormt het feit dat we 
de kalfjes laten zogen bij de eigen moeder en dat ze 
maximaal vrij staan in de wei”, zegt Dorien Bruynseels. 
“De dieren hebben hier een goed leven gehad voor 
ze effectief verwerkt worden tot vlees. Onze klanten 
juichen dit toe.”
Door corona startte de familie ook met een heus drive-
-insysteem. “Ondertussen werken we hiervoor samen 
met enkele landbouwers uit de streek en is de drive-in 
uitgegroeid tot een echte openluchtwinkel”, zegt Dorien 
Bruynseels. “We willen met ons aanbod en aanpak 
opnieuw een verbinding creëren tussen de landbouw, 
de natuur en de mensen uit de omgeving. Dat lukt. Je 
merkt dat heel wat mensen ons bedrijf en de boeren-
stiel weten te waarderen.” Eerder werd een weide van 
de familie ook al verkozen tot ‘schoonste boerenweide’ 
door Natuurpunt. Vanaf september kan men hier in een 
omgebouwde veewagen tussen de koeien overnachten.
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Zilver voor Linterse 
skeeleraar op EK 
Het Europees kampioenschap (EK) skeeleren werd 
dit jaar in het Portugese Canelas georganiseerd 

van 17 tot 25 juli. Voor 
deze hoogmis van het 
skeeleren selecteerde 
ons land zestien rijders. 
Eentje van hen, Lena 
Bollaerts, woont in Linter. 
De vijftienjarige Lena trad 
voor het Belgische team 
tijdens het EK in Portugal 
aan in de categorie Jeugd 
Dames (youth ladies)
Lena skeelert al sinds 
haar vijfde en ze is aange-
sloten bij RSC Heverlee 
(ook de club van Bart 
Swings).
Het toernooi in Canelas 
bij Porto was het eerste 

EK sinds 2019. Vorig jaar werd het hele skeelerseizoen 
door de coronapandemie geschrapt. In 2019 behaalde 
de Belgische delegatie in Pamplona 25 medailles: 
zestien keer goud, zes keer zilver en drie keer brons.  

De Belgische dames Jorun Geerts, Lena Bollaers & 
Louka Leemans behaalden deze zomer een verdiende 
zilveren medaille op ploegkoers voor de jeugd.

Ontbijt in de bib 

Op zaterdag 2 oktober gaat ons jaarlijks gratis ontbijt 
gelukkig weer door! Iedereen van harte welkom! 
Gelieve wel op voorhand in te schrijven omdat het 
aantal plaatsen beperkt is. Je kunt een plaatsje reser-
veren tussen 10-11u of tussen 11 en 12u. Mail naar:  
bibliotheek@linter.be en zeg met hoeveel personen u 
wilt komen!

Buurtpreventie
Onze gemeente draagt veiligheid voor haar inwoners 
hoog in het vaandel. Daarom werd in 2018 samen 
met het gemeentebestuur een buurtpreventie netwerk 
opgericht en ondertussen zijn we al met meer dan 300 
leden! De gemeente zelf en de lokale politie spelen een 
belangrijke rol in het garanderen van een leefbare en 
veilige omgeving. Ook als inwoner kan je meehelpen! 
Door deel te nemen aan de buurtpreventie en samen 
met de politie alert te zijn voor verdachte signalen. 
De buurtpreventie wordt georganiseerd door middel 
van WhatsApp. WhatsApp is een ‘app’ voor de smart-
phone waarmee gratis berichten verstuurd kunnen 
worden naar meerdere personen tegelijkertijd. Doet 
er zich iets verdacht voor in de buurt, dan worden 
alle deelnemers daarvan op de hoogte gebracht via 
WhatsApp.
Een paar maanden geleden plaatsten de medewerkers 
van de technische dienst Linter meer dan 15 borden 
WhatsApp Buurtpreventie in onze gemeente. De 
borden geven aan dat er een preventiegroep actief is 
en zorgen voor een veiligere buurt. Interesse om mee 
te helpen aan de veiligheid in jouw buurt of wijk? Schrijf 
je dan in als deelnemer van een WhatsApp groep via 
de website (www.wabplinter.be) De coördinator van 
een WhatsApp-groep is de verantwoordelijke van het 
buurtpreventienetwerk. Hij voegt nieuwe deelnemers 
toe (na inschrijving) en zorgt ervoor dat de gedragsre-
gels nageleefd worden. Hij staat in nauw contact met 
de verantwoordelijke van de politiezone en de burge-
meester Marc Wijnants.
Be safe!
Door: Patrick Poffé, coördinator Buurtpreventie netwerk Linter, 
tel: 0472 10.11.90

NIEUWS
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Wateroverlast juli

Minister van Binnenlandse Aangelegenheden Verlinden 
bezocht in juli het door wateroverlast getroffen gebied 
in Linter. Op doorreis naar Luik nam de minister de 
tijd om poolshoogte te nemen in de Getevallei, die 
bijzonder zwaar getroffen werd door het noodweer. Zo 
is zowel de Kleine- als Grote Gete buiten haar oevers 
getreden in Linter. Om de schade aan woningen te 
beperken werd in overleg met de Vlaamse Milieumaat-
schappij (VMM) een bres geslagen in de oever van de 
Grote Gete in Drieslinter. Dit ontlaste de druk op de 
Gete zowel in Linter als verder stroomafwaarts. De 
minister stak de getroffenen een hart onder de riem en 
nam de tijd om met heel wat inwoners te spreken over 
de wateroverlast.
Minister Verlinden was vol lof voor de inzet van onze 
technische diensten die donderdag, vrijdag en zaterdag 
24/24 u in de weer waren. © Paul Pans

 
Op zondag 03 oktober organiseert de 
gemeente Linter en het kermiscomité 

een streekproductenmarkt.

Waar en wanneer?
 

Op het dorpsplein van Wommersom 
van 14u tot 18u. 

Genieten van een drankje op het terras. 
Vergeet zeker je boodschappentas niet 
om al het lekkers van de standjes mee 

naar huis te nemen.

Samen met Bewegen Op 
Verwijzing-coach Nans 
naar een actiever leven!
Nood aan een duwtje in de rug om meer 
te bewegen? Bewegen Op Verwij-
zing-coach Nans helpt je op weg 
met vijf gratis beweegmomenten 
in openlucht (via voorschrift 
bewegen op verwijzing, alle 
info hierover tijdens de eerste 
sessie). Tijdens de wandeling 
van 3 à 4 km wordt er aandacht 
besteed aan spierversterkende 
oefeningen, duurzame beweegtips en 
algemeen welzijn.

Data:  maandag 27.9 - 4.10 - 11.10 - 18.10 - 25.10
Tijdstip: 10u-11u30
Startlocatie:  Gemeentehuis Linter
We houden ons op elk moment aan de geldende 
coronamaatregelen en passen ons aan wanneer nodig.  
Inschrijven is dan ook vereist om de groep tijdig samen 
te stellen.
Meer weten of inschrijven? Bel of SMS coach Nans 
Luyten: 0486/34 12 80 of via e-mail: linter@bewegenop-
verwijzing.be
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Getokes van t’ 
Jungtejater bestaan 
25 jaar

Wie zijn we? Wat doen we? Hoe zijn wij ontstaan?  
Wel....
Op 6 juni 1997 is onze vereniging ontstaan. Hoe, ik 
vertel het in het kort. Vanuit de al lang bestaande 
toneelkring TKW (toneelkring Wommersom) nu 
CATTHEATER groeide langzaam maar zeker het besef 
dat onze jeugd ook een kans moest krijgen om zich 
via toneel te ontplooien. De zelfontwikkeling van elke 
jongere, het durven publiekelijk naar buiten treden, het 
in de huid kruipen van iemand anders om van daaruit 
de wereld te bespelen of gewoon al durven spreken 
voor een grote groep is een uitdaging die je levenslang 
meedraagt. Gebruik maken van de creativiteit die in 
elke jongere steekt moet een doel op zich vormen voor 
allen die begaan zijn met jongeren.

Bang hartje
Aanvankelijk bestond er in onze groep een vorm van 
scepticisme: gaan we het aankunnen, is er wel belang-
stelling van de jeugd en volwassenen…wordt het niet 
teveel. Vragen die lang ingevuld zijn maar toch heden 
terug naar boven komen. Met veel moed en dynamisme 
hebben velen waaronder Vanderweyden Ivo, Roger 
Decatte, Johan Stroobants, Paul en Ben Lenaerts, 
ikzelf ons achter het plan geschaard. Met een geweldig 
succes al gevolg: 31 jongens en meisjes sloten zich 
aan. Dit zorgde dan weer voor een positief probleem: er 
waren teveel kandidaten voor onze productie “Kinderen 
van de hemelse vrede” in een regie van Marc Poel-
mans. Halsoverkop op zoek naar een tweede regisseur 
en toneelstuk. En die regisseur vonden we onder de 
toen nog onbekende en net afgestudeerde maar nu een 
alom geprijsde acteur, Roel Vanderstukken. Het toneel-
stuk “De Leeuwenkoning” was een kolfje naar zijn hand 
en beide producties waren een schot in de roos.
Enzo waren vertrokken, ons kindje was geboren, het at 
goed en maakte veel lawaai.

Getokes
Ons kindje had zelfs een naam: Getokes van t’Jungte-
jater. Wablieft zegt u ? Getonnekes, nee nee Getokes.
Ge = de afkorting van onze Gete en vallei
To = de afkorting van toneel
Kes = verkleinwoord voor onze kids
‘t Jung = Linters woord voor jeugd
Tejater natuurlijk met al zijn aspecten: bewegings-

leer, mimiek, expressie enz. Vijf jaar hebben we in het 
parochiecentrum in Orsmaal gespeeld. Een tof zaaltje 
met speelpleintje, maar tijdens de opvoeringen zaten 
de toeschouwers als sardientjes bijeengepakt. Deco-
relementen die gewisseld moesten worden moesten 
allemaal door één berucht deurtje aangebracht worden. 
We vragen ons nu nog steeds af hoe we dit toen alle-
maal klaarspeelden, maar het had zeker zijn charmes.
Het Ontmloetings Centrum “ De Linde “in Neerlinter 
gaf meer ademruimte en mogelijkheden dankzij ons 
gemeentebestuur. Decors kenden nu  geen grenze 
meer en belichting, geluid, kledij en comfort zaten 
geweldig in de lift. Repetitieruimtes waren en zijn 
een luxe. Kortom, we speelden en spelen nog steeds 
ieder jaar de pannen van het dak. Opeens waren daar 
de Jeans, een trio met nen serieuze  hoek af en waar 
menigeen naar uitkeek. Ook oud spelers boden zich 
aan om regie te doen met groot succes.
Griet en Karolien Dumon, Marijke Lenaerts, Julie en 
Robbert Ramaekers, Karlien Roosen, om er maar een 
paar te noemen…

Uitmuntendheid
We speelden meerdere malen voor de provinciale Jury 
met als hoogtepunt in 2011 met het toneelstuk “In 
Godsnaam”, in een regie van Poelmans en Opsomer. 
1ste afdeling met uitmuntendheid in het bereik. En wij 
blozen. Maar toneel spelen is niet het enige wat we 
doen. Jeugdtoneeldagen, bowling, schaatsen, naar 
musicals of andere theatervoorstellingen, of eens 
een fuif verbeteren steeds de samenhorigheid van de 
groep. En natuurlijk is ieder jaar ons berucht meer-
daags toneelweekend gecombineerd met sport en spel 
en tonne luite. We hebben zelfs 3 dagen in de Efteling 
gelogeerd! Vergeten we ook niet onze bestuursleden 
en ex-bestuursleden die in deze 25 jaar dit allemaal 
hebben mogelijk gemaakt. Sponsors, gemeentebe-
stuur, Rotary Linter, vrijwillige helpers, sympathisanten, 
ouders…. Zonder hen, geen toneel! We zijn een finan-
cieel gezonde vereniging. Onze inkomsten gaan inte-
graal terug naar onze kids door te investeren in tech-
niek, decor, uitstappen, kledij en dergelijk meer.

Terug
25 jaar Getokes, het beestje heeft 1 jaar door corona 
een lichte winterslaap doorgemaakt, maar is verdorie 
terug springlevend! We starten op 1 september met 
de repetities van twee grandioze producties. Twee 

CULTUUR
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maanden heel intens repeteren om dan ons ding te 
doen op het podium voor een enthousiast publiek….
zaaaaalig!!!

Assepoester
Op 5 en 6 november speelt de jongste jeugd “PROJECT 
ASSEPOESTER” in een regie van William Ramaekers 
en mede regieondersteuning van 3 ex-spelers; Myrthe 
Dewil, Lennert Smits en Loran Roosen. Het doet ons 
plezier dat de toneelmicrobe bij deze jonge mensen 
nog steeds zeer levendig is en dat dit zeker een posi-
tief effect op de groep zal weergeven. Iedereen kent 

natuurlijk het verhaal van Assepoester. 
Maar kennen jullie ook het verhaal achter het sprookje? 

Advertentie:

Allerheiligen opendeurdagen 

8 – 9 – 10 OKT 2021, telkens van 10 tot 18 uur 
Tijdens onze Allerheiligen opendeurdagen ben jij van harte welkom om naar onze  
voorbeeld bloemstukken te komen kijken en eventueel je bestelling te plaatsen  
(ook potchrysanten kunnen besteld worden). 

Van vrijdag 8 oktober tot en met zondag 10 oktober telkens van 10 tot 18u. 

Kan je op één van deze momenten niet? Dan kan je nadien online bestellen of vrijblijvend langskomen  
om via de fotoboek jouw keuze te maken.  

Om jouw bestelling met de nodige zorg en aandacht te behandelen, gelieve te bestellen VOOR vrijdag 22 oktober. 
Na deze datum worden er geen bestellingen meer aangenomen.  

Verdere info i.v.m. bestelling en afhaling kan je tegen dan terugvinden op onze Facebookpagina.  
 

 
 
De Bloemtiek, Grote Steenweg 318 – 3350 Drieslinter        0468/04 34 63 – debloemtiek@hotmail.com      

En wat doen die vuurgeesten in dit verhaal? Is Asse-
poester wel zo een braaf meisje? En wat met die 
stiefmoeder en zussen die echt niet normaal doen? Is 
de prins echt wel een coole gast?
Kom kijken op 5 en 6 november in DE LINDE naar deze 
knotsgekke productie met zang en dans door onze 
jongste kids.

Cluedo
Op 12 en 13 november speelt de oudste jeugd “HET 
CLUEDO MYSTERIE” in een regie van Bob Vander-
stukken. In een kasteel wordt het bekende Cluedo spel 
levensecht gespeeld. Het zijn zeer bizarre figuren die 
dit mysterie proberen op te lossen om nog te zwijgen 
van de rechercheurs en parket waar meer dan een 
hoek van af is! 12 en 13 november, avonden om niet te 
vergeten want een moord is niet veraf!!!

Volg voor meer info op www.getokes.be
We hebben 25 jaar deze vereniging tot een onverge-
telijk gebeuren gemaakt. Kinderen tot ver buiten onze 
parochie hebben we aangetrokken. We zijn trots, fier, 
genieten en…..het is voor de kids dat we het doen!!!
Drink nog een glas….Leve de Getokes !!!

Het bestuur
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ACTIVITEITEN

Info & Inschrijvingen:
Martijn Vandewijer
Tel.: 011 78 09 62 (na kantooruren)
martijn.vandewijer@telenet.be

www.rodekruis.be/zoutleeuw-linter-
-geetbets/wat-kan-jij-doen/eerste-
-hulp/



Gratis
“Eerste Hulp”
leren in 1 maand?

Combinatiecursus Eerste Hulp-Helper (24 u + eindtest)
• 1 reeks bestaande uit 5 maandagavonden 

van 19 tot 22 uuur 
én 4 zaterdagvoormiddagen van 9 tot 12 uur

• op 2, 4, 9, 11, 16, 18, 25, 30 oktober 
(vrije oefenles 6 november en eindtest 
8 november)

Waar:
Lokaal Rode Kruis, achter “De Passant”,
Aen den Hoorn 12 te Zoutleeuw
Start: zaterdag 2 oktober om 9u00
Opgelet, er zijn beperkt aantal plaatsen.

GARAGEVERKOOP
In de straten van Wommersom

ZONDAG 03 oktober  
van 10u-13u

Wat is een GARAGEVER-
KOOP?
Gezinnen verkopen hun 
kleding, meubels, speel-
goed, boeken,… zelf voor 
een zacht prijsje vanuit hun 
eigen garage, hun voortuin, 
oprit, carport, onder een 

parasol, in een tent, ... Zowel voor leden en niet-leden 
van de Gezinsbond.

Wil je zelf VERKOPEN?
Stuur ons een mailtje om je in te schrijven!
bondteam3350@gmail.com – 0473 75 55 17(na 18u)

Wil je zelf iets KOPEN?
Vanaf 10u welkom! De lijst van de verkopers zal 
beschikbaar zijn op onze facebook of te verkrijgen na 
het versturen van een mailtje: bondteam3350@gmail.
com
Maak ook kans op een leuke prijs!!!

Kom in de namiddag ook naar de KERMIS met 
STREEKPRODUCTENMARKT en BARMANNENRACE, 
een organisatie van het Kermiscomité.
Site: wommersom.gezinsbond.be
Facebook: /gezinsbondwommersom

Tweede Picking Bones 
Muziekquiz
Op zaterdag 23 oktober 2021 in Zaal Walsberger 
in Linter voor de tweede keer de PICKING BONES 
MUZIEKQUIZ doorgaan. De opbrengst gaat integraal 
naar het festival PICKING BONES. Er is plaats voor 25 
ploegen (maximum 5 deelnemers per ploeg), per ploeg 
betaal je 25 euro inschrijvingsgeld. De PICKING BONES 
MUZIEKQUIZ is een algemene muziekquiz waarbij 
een gemiddelde, algemene muziekkennis volstaat en 
niemand gaat met lege handen naar huis. 

Inschrijven bij: Koen Depreitere, tel. 0496 21 39 35 of  
koen@oldstylemusicnights.com
www.pickingbonesfest.com
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Vr 24, Za 25 en Zo 26 september
Restaurantdagen, 18 uur (11.30 uur op Zo) 
Pelsstraat 55, Drieslinter 
organisatie: Atlas Linter

Zo 26 september
Start danslessen kids & tieners, vanaf 9 uur 
Zandstraat 14, Wommersom
Info: bondteam3350@gmail.com 
organisatie: Gezinsbond Wommersom

Za 02 oktober
Ontbijt in de bib, 10-12 uur 
Grote Steenweg 66, Neerlinter 
organisatie: Bibliotheek Linter

Zo 03 oktober
Garageverkoop, 10-13 uur 
In de straten van Wommersom 
organisatie: Gezinsbond Wommersom

Zo 03 oktober
Streekproductenmarkt, 14-18 uur 
Sint-Kwintenstraat, Wommersom 
organisatie: Gemeente Linter en Kermiscomité

Zo 17 oktober
Wielerwedstrijd voor junioren, 14.30 uur 
Grote Steenweg 282, Drieslinter 
organisatie: WSC Vooruit Drieslinter

Zo 17 oktober
Trage wegenwandeling, 14 uur 
Dorpsplein, Neerlinter 
organisatie: Gemeente Linter

Za 23 oktober
Picking Bones Muziekquiz, 19 uur 
Helen-Bosstraat 73, Orsmaal
Info: koen@oldstylemusicnights.com 
organisatie: Picking Bones

Za 13 en Zo 14 november
Vogeltentoonstelling, 09-20 uur 
Met op zondag pannenkoekennamiddag
Molenweg (zaal KSV), Drieslinter
organisatie: De Vlaamse Gaai

Zo 05 december
Pannenkoekennamiddag met hobby tentoon-
stelling, 14-17 uur 
Grote Steenweg 282, Drieslinter 
organisatie: De Plussers met Pit 

ACTIVITEITEN

 

11e Linterse  

Trage Wegenwandeling

Zondag 17 oktober 

Start 14u Dorpsplein Neerlinter.
10 km

Gratis deelname!
Wandelschoenen (of laarzen) nodig.
Niet toegankelijk voor kinderwagen.

Officiële Opening vernieuwd dorpsplein 
(uitstel door corona maar geen afstel)

 
Tot dan!
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De dienst Voogdij 
is op zoek naar… 
JOU!
Wist je dat…
• De dienst voogdij in 2020: 3424 nieuwe jongeren 

aangemeld kreeg?
• 2262 van deze jongeren tussen de 16 en 18 jaar 

oud waren? 
• De meeste jongeren onder voogdij uit Afghanistan 

komen?
• Maar er ook veel jongeren uit andere landen 

komen, zoals: Marokko, Eritrea en Algerije?
• De dienst Voogdij deel uitmaakt van de FOD 

Justitie?

Wil jij het verschil maken als voogd? 
Met de toestroom aan vluchtelingen in ons land, stijgt 
ook de vraag naar voogden voor de niet-begeleide 
kinderen. Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen, 
kortgenoemd NBMV, zijn jongeren van vreemde 
herkomst die in België aankomen zonder hun ouders 
of wettelijke vertegenwoordigers. Als voogd maak je 
het verschil voor deze kwetsbare kinderen en jongeren 
in nood. Je zal als voogd de minderjarige namelijk 
bijstaan in alle administratieve en juridische aspecten 
van zijn/haar leven in België. Hoewel je de minderjarige 
van nabij zal begeleiden, is het niet de bedoeling dat je 
hem/haar bij je thuis laat verblijven.

Heb jij wat we zoeken?
De dienst Voogdij is op zoek naar gemotiveerde 
personen die bereid zijn om kinderen en jongeren die in 
onzekere omstandigheden in België verblijven te bege-
leiden en een deel van hun tijd te besteden om samen 
met hen op zoek te gaan naar een duurzaam traject.   
Heb je al enig inzicht in de problematiek van de niet-be-
geleide minderjarige vreemdelingen en hun noden? Dan 
is dat zeker een troef! We hebben echter een vijfdaagse 

opleiding, die alle kandidaat-voogden volgen om zich 
klaar te stomen voor hun eerste voogdijen. Er worden 
dan ook geen specifieke diploma’s gevraagd om je 
kandidaat te kunnen stellen. Je ontvangt een vergoe-
ding per jongere die je begeleidt, maar tot 5 jongeren 
ben je vrijgesteld van belastingen. Indien je meer dan 
5 jongeren wenst te begeleiden, dien je zelfstandige te 
worden in bijberoep.

Laat je inspireren
Actrice Lien Van de Kelder (Je misschien beter gekend 
van Thuis of Familie?) werd aangesteld als voogd 
nadat ze de 5-daagse cursus volgde. Lien hoopt 
dat anderen haar voorbeeld zullen volgen en zei het 
volgende over haar ervaring als voogd:‘Dit is iets 
waarvan ik weet dat je er alleen maar goed mee doet. 
Je helpt niet alleen een kind op een heel fundamentele 
manier, maar je leert ook veel over de asielprocedure 
en de wereldpolitiek. Zelf heb ik een juridische achter-
grond en dat helpt, maar het is niet vereist. Het is echt 
een verrijking van je leven.’

Heb ook jij interesse om voogd te wor-
den?
Voel je je geroepen om je kandidaat te stellen, maar 
heb je nog enkele vragen? Of twijfel je of voogd worden 
iets voor jou is en wens je nog meer informatie? Nu 
al overtuigd? Dan mag je uiteraard ook meteen jouw 
kandidatuur (motivatiebrief en CV) indienen via het 
mailadres marieke.debeuf@just.fgov.been dit voor 16 
oktober 2021.

WELZIJN
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Defensiehonden op virusjacht
In het hondencentrum van de federale politie in 
Linter loopt een wetenschappelijk onderzoek om 
vlotter COVID-19 patiënten op te sporen. 
Verscheidene overheidsdiensten, waaronder Defensie, 
trainen er geurhonden om zweetstalen van positief 
geteste personen te onderscheiden van negatieve.
In navolging van een studie van een Franse dierenarts 
draaien 14 geurhonden en hun baasjes mee in een 
wetenschappelijk onderzoek om COVID-19-positieve 
personen te traceren. Zowel Defensie, de Civiele 
Bescherming, de federale politie en de brandweer 
nemen deel.

Nieuwe geur
“Explosievenhonden zoals die van Defensie hebben een 
enorme voorsprong in het aanleren van geuren”, aldus 
Rony Vandaele, directeur hondensteun bij de federale 
politie. “Ze weten wat zoeken is. Wij leren hen gewoon 
een nieuwe geur aan.” In het buitenland liepen al testen 
met speeksel, bloed en zweet. De honden aanleren 
om een zweetgeur op te sporen, bleek uiteindelijk de 
beste en veiligste methode. “We wilden het ook weten-
schappelijk aanpakken, dus gingen we in zee met de 
universiteiten van Gent en Luik. We schakelden ook de 
dierenklinieken van die twee steden in.”
Aan de hand van zweetstalen uit de oksel- en liesstreek 
willen ze de honden trainen om op een positief staal te 
reageren. Die stalen verzamelden ze via ziekenhuizen 
en woonzorgcentra.

Belonen
Aan dit onderzoek in Linter nemen vier hondenmees-
ters van Defensie deel, waaronder Rik, opleider explo-
sievenhonden. “Een geurhond train je door beloningen 

te geven. Wanneer hij of zij goed werk levert, geef je een 
traktatie of laat je het dier met een bal spelen. Zo ook bij 
dit onderzoek.”
Naar analogie van het Franse onderzoek, gebruiken 
ze horizontale kegels waarachter een geurstaal ligt 
(zie foto). “Op de eerste dag lieten we de honden wat 

wennen aan die 
manier van snuf-
felen. De hond 
komt nooit fysiek 
in contact met het 
staal en tussen 
twee honden door 
worden de kegels 
steeds gereinigd.”
“We hopen hier te 
bevestigen wat we 
in Frankrijk hebben 

gezien,” gaat Vandaele verder. “Daar lag de accuraatheid 
van de honden boven de 90 %.” Wat betreft de inzet-
baarheid van de honden is het nog koffiedik kijken. “We 
moeten eerst de resultaten van deze studie afwachten 
en verder overleggen met de overheid, Sciensano en de 
experten.”

Mogelijkheden
Wie weet passeer je binnenkort de eerste covidcontrole 
in de luchthaven van Zaventem of aan de ingang van 
je favoriete festival. De mogelijkheden zijn enorm.De 
brave dieren in Linter beseffen het misschien niet, maar 
ze schijnen mee een licht in de donkere tunnel van de 
coronapandemie.



LINTER LEEFT  16

WONEN

Wegwijs in de  
renovatiejungle
Dreig je te verdwalen in de  
renovatiejungle? 
Jouw Energiehuis stippelt verschillende wegen voor 
je uit. De Energiehuizen, een initiatief van het Vlaamse 
Gewest, zijn geen commerciële organisaties, maar 
geven neutraal en (bijna) gratis advies. Energiehuis IGO 
is actief in het arrondissement Leuven en wil met de 
steun van de provincie en de gemeenten alle inwoners 
helpen om energie te besparen.
Energiehuis IGO organiseert:
Gratis online infoavond Energetisch Renoveren
22 september om 19u30 

Op het programma:
• Uitleg over vrijblijvende begeleiding van jouw reno-

vatieproject
• Uitleg over het aanbod Energiek Wonen met op 

kwaliteit geselecteerde aannemers
• Een overzicht van alle mogelijke premies, financie-

ring en andere voor-
delen bij renovatie
• Mogelijkheid om 
vragen te stellen

Inschrijven via http://
digitaleinfosessies.igo.
be (scan de QR-code)

Premie regenwaterput
De Vlaamse overheid wil stimuleren dat regenwater 
(‘hemelwater’) gebruikt wordt om toiletten door te 
spoelen, te poetsen, de wasmachine te laten draaien, 
… Daarom geeft onze gemeente een subsidie als je 
investeert in een regenwaterinstallatie.
•De premie bedraagt 75 euro voor een minimale tankin-
houd van drie kubieke meter voor regenwaterputten of 
infiltratievoorziening.
•Een bijkomende premie van 7 euro per 1000 liter tank-
inhoud voor regenwaterputten.
•Een bijkomende premie van 50 euro per bijkomend 
aftappunt, tot een maximum van 150 euro.
Aanvragen en reglement via www.linter.be

Energiehuis IGO – Johan Eyben
Energiehuis@igo.be of  
0471 66 04 27



Huurdersbond Vlaams-Brabant
Tiensevest 106 bus 48 – 3000 
Leuven
Maandag tot donderdag 
tussen 10u – 12u 
016/250514 - info@hbvlb.be



Huurdersvragen? 
Contacteer dan GRATIS de  
Huurdersbond
De huurdersbond geeft juridisch huuradvies aan alle 
private en sociale huurders. Voor inwoners van de 
gemeente Linter is dit advies zelfs GRATIS. 
Heb je dus als huurder vragen over bijvoorbeeld hoe 
je huurovereenkomst op te zeggen, welke kosten en 
lasten de verhuurder mag aanrekenen, welke herstel-
lingen wel of niet te bekostigen… dan ben je bij de 
huurdersbond op het juiste adres.
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Huize Levenslust vzw
Sint-Truidensesteenweg 190
3350 Linter
011/78 01 58
www.huizelevenslustvzw.be



Huize Levenslust vzw
De wereld valt stilaan terug in een gewone plooi, ook 
bij ons. Daar kunnen we alleen maar blij mee zijn!
Het voorbije jaar werd beheerst door corona, we waren 
volop bezig met bouwen en verbouwen en vervolgens 
viel onze zomervakantie -letterlijk- in het water.
Maar er is ook veel positief nieuws! Sinds enkele 
maanden zijn we verhuisd naar ons nieuwe gebouw.
We willen iedereen die ons de voorbije jaren gesteund 
heeft in de realisatie van dit project van harte 
bedanken! Zonder jullie hulp was dit niet mogelijk 
geweest.
Tegelijk kijken we uit naar de toekomst en hopen we 
nog vele mooie projecten te kunnen realiseren. Daarbij 
blijft de zorg voor de kinderen en jongeren die bij ons 
verblijven voorop staan.

We zijn steeds op zoek naar vrijwilligers om ons hierbij 
te ondersteunen. Hebt u tijd en zin om ons te helpen, 
bijvoorbeeld met vervoer, klusjes, tuinieren, … 
Heeft u interesse dan mag u altijd contact opnemen 
met liz.demeur@huizelevenslustvzw.be of via 
011 78 01 58 of 0456 15 34 62.

© Jeroen Verrecht

De Vlaamse woonlening

Sinds dit jaar is het Vlaams Woningfonds de unieke 
verstrekker van de Vlaamse woonlening. Voor het 
aanvragen van de Vlaamse woonlening verandert 
er echter niets: zowel de personeelsleden van het 
Vlaams Woningfonds als van de kredietverlenende 
sociale huisvestingsmaatschappijen blijven klaarstaan 
om iedereen hierbij te helpen.

Voordelen
Je geniet niet alleen van een uiterst lage rentevoet, 
maar ook nog van volgende voordelen:
• lenen tot 100% van de kostprijs (in voorkomend 

geval incl.btw, registratierechten en notariskosten) 
of van de waarde van de woning

• kosteloze schatting van de woning;
• besparing van enkele honderden euro’s dankzij 

lagere kredietakte- en dossierkosten;
• geen reserveringskosten bij lenen voor verbou-

wingen;
• lenen zonder bancaire verplichtingen.

Voorwaarden
Om met de Vlaamse woonlening een eigen woning/
appartement te kopen, te behouden (bij echtschei-
ding of beëindiging van de samenwoning) en/of te 
verbouwen:
• mag je geïndexeerd inkomen een bepaald maxi-

mumbedrag niet overschrijden;
• mogen de vastgestelde maximumgrenzen inzake 

verkoop waarde niet overschreden worden;
• moet je voldoende solvabel zijn om de Vlaamse 

woonlening te kunnen afbetalen.

Meer informatie
Alle informatie over de Vlaamse woonlening en de 
contactgegevens vind je op www.vlaamswoningfonds.
be.
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meenten van  Linter beschikte eertijds over een eigen 
wapenschild. Het oude wapenschild van Neerhespen 
werd het nieuwe gemeentewapen van Linter. Dit wapen 
werd bij Koninklijk Besluit van 24 mei 1960 toegekend. 
De gemeente Neerhespen gebruikte het wapen van de 
familie de Stappers, afkomstig uit Eersel, Nederland. 
Pierre (Petrus) (de) Stappers vestigde zich te Hasselt 
omstreeks 1722 na zijn huwelijk en later te Sint-Truiden 
waar hij op 08.05.1757 overleed. Op 13 november 
1750 werd de heerlijkheid Neerhespen, Overhespen 
en Gussenhoven toegewezen aan Pierre (Petrus) 
Stappers. Hij was geboren te Eersel (Nl) 11.03.1675, 
gehuwd te Hasselt op 25.11.1722 met Isabella 
Schaberghs, ° Hasselt 23.04.1697 + Sint-Truiden 
05.02.1771.De familie (de) Stappers bleef er de bezitter 
van tot aan de Franse Revolutie. Een kleindochter van 
Petrus Stappers, Catherine Guillelmine Gérardine de 
Stappers, huwde op 15 december 1812 te Hasselt 
met baron Théodore de T’Serclaes van Wommersom, 
die van 12.05.1808 tot 31.12.1812 burgemeester van 
Wommersom was. De vlag van Linter is een repro-
ductie van het wapen zonder de buitenversierselen.
 

Door: Lisette Wouters, werkgroep heemkunde

Het wapenschild van  
Linter
Ingevolge een decreet van de Nederlandse Cultuur-
raad werd elke gemeente verplicht voor 1 januari 1978  
een aanvraag in te dienen voor het verkrijgen van een 
wapenschild. Na de laatste fusie van 1977 koos de 
nieuwe gemeente Linter voor het wapen van haar deel-
gemeente Neerhespen, dat in 1970 bij Orsmaal was 
gevoegd en sedert 1977 deel uitmaakt van de fusie-
gemeente Linter. Alleen de kleinste van de 7 deelge-

HEEMKUNDE
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Zomerschool 2021
Van 26 juli tot en met 6 augustus vond in Ontmoetings-
centrum ‘De Linde’ te Neerlinter, de tweede editie van 
de zomerschool plaats. De zomerschool werd georga-
niseerd door de gemeente in samenwerking met Huis 
van het Kind Storzo. 18 kinderen uit het 1ste, 2de en 3de 
leerjaar kregen de kans om deel te nemen aan deze 
zomerschool. 

Tijdens de voormiddagen werd er ingezet op herhalen 
van de leerstof. In de namiddagen konden de leerlingen 
genieten van een aanbod workshops. Zo werden er 
onder meer yoga, circusactiviteiten, een ezelwande-

ling en nog veel meer aangeboden. We werden ook 
getrakteerd op lekker vla van de Melkerhei. 

Dit alles werd mogelijk gemaakt door 3 
gemotiveerde leerkrachten en 2 creatieve 

namiddag begeleiders. Samen beleefde 
we een fantastische twee weken vol 
plezier en vriendschap. Het project werd 
gesubsidieerd door de Vlaamse Overheid

Door: Anneliese Verellen Huis van het Kind 
Storzo

Splinter 2021
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Kidsfun
Ook dit jaar is onze Kids Fun Week, ondanks Corona, 
weer kunnen doorgaan. Net voor de start versoepelde 
de Covidmaatregelen voor jeugd- en sportkampen 
naar bubbels tot 200 kinderen. Uiteindelijk konden 
83 kinderen genieten van een week sport en spel. 
Onze monitoren: Fien, Cato, Line, Marie, Milan en 
Daimy zorgden voor een aantrekkelijk en uitdagend 
programma. Enkel het weer moest meezitten. En eerlijk 
gezegd, daar mochten we niet over klagen. Uitstappen 
waren dit jaar weer van de partij. Zo gingen de Mini’s 
naar de binnenspeeltuin van Pretland. De Junior’s en 
Maxxi’s gingen op hun beurt dan weer zwemmen in 
Tienen. De laatste dag gingen we dan allemaal samen 
naar het Vinne in Zoutleeuw. Op donderdag kwam 
de gemeente nog langs met een versnape-
ring waar onze buikjes mee werden gevuld. 
Bedankt! Tot slot zijn we blij dat deze editie 
veilig en wel verlopen is. Daarom willen we 
ook graag de kinderen, ouders, begeleiders 
en andere betrokkenen van harte bedanken 
voor de samenwerking. Zonder jullie was 
dit niet gelukt! Voor meer info en foto’s kan 
u altijd terecht op de facebook – pagina van 
Kids Fun: 
https://www.facebook.com/kfwlinter/photos

Door: Ruben François
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www.rlzh.be 
Tel.: 0468 47 32 78 
 
joachim.lambrechts@rlzh.be



Tijdens de hittegolven van de voorbije jaren werd de 
nood aan beschutting voor runderen en andere begra-
zingsdieren extra duidelijk. Op vele plaatsen zochten de 
koeien, schapen en paarden de schaduw op.
Regionaal Landschap Zuid-Hageland start daarom een 
project op om extra bomen en struiken in veeweides 
aan te planten. Naast de verkoeling die ze bieden in 
hete periodes en beschutting bij gure weersomstandig-
heden zorgen bomen ook voor een betere waterinfil-
tratie en halen ze water uit diepere lagen. Bladeren en 
twijgen bieden een aanvulling op het rantsoen: ze zijn 
een bron van eiwitten, mineralen en sporenelementen 
met een positief effect op de vertering en gezondheid.
We zien hier een win-win voor boer en natuur: meer 
biodiversiteit op de weide, een mooier landschap en 
meer comfort voor de dieren.

Gesubsidieerd aanplantproject
Met het project ‘schaduwgroen in veeweides’ voorziet 
het regionaal landschap de aanplant van extra scha-
duwgroen op 18 locaties. Heb je runderen, schapen, 
geiten, varkens of pluimvee in de weide lopen en heb 
je interesse in het project? Neem dan contact op met 
het regionaal landschap voor een vrijblijvend advies. Ze 
maken een plan op maat op en indien aan de voor-
waarden voldaan kan er een aanplantproject volgen 
met een verhoogde subsidie van 70%, dankzij de steun 
van provincie Vlaams-Brabant. Het project mikt in 
eerste instantie op beroepslandbouwers, maar andere 
eigenaars van begrazingsdieren kunnen ook in aanmer-
king komen.

Schaduwbomen in veeweiden
Aanplant van bomen en struiken als beschutting en voeding voor het vee

Infoavond
Wil je meer te weten komen over de voor- en nadelen 
van bomen en struiken in veeweiden? Welke soorten 
en landschapselementen plant je best waar? Wat zijn 
de wettelijke bepalingen en wat is de kostprijs van 
aanplant en beheer? Hoe ga je concreet aan de slag en 
welke ondersteuning kan je krijgen? 

Kom dan naar de infoavond ‘Schaduwgroen in 
veeweiden’ op maandag 4 oktober, in samenwerking 
met ILVO en Bos+.
Wanneer? maandag 4 oktober 2021, 19u30
Waar? Raadszaal van gemeentehuis van Linter, Helen-
-Bosstraat 43

© Paul Weusten

MILIEU
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Gemeentediensten en
OCMW gesloten
Het gemeentehuis en het OCMW sluiten op:

Maandag 1 november               Allerheiligen
Dinsdag  2 nov ember               Allerzielen
Donderdag 11 november          Wapenstilstand
Vrijdag 12 november                 Brugdag
Maandag 15 november             Koningsdag

NUTTIGE INFO

AFVALKALENDER

OKT. NOV. DEC.

04/10
18/10

15/11
29/11

13/12
27/12

04/10
18/10

04/11
15/11
29/11

13/12
27/12

12/10
26/10

09/11
23/11

07/12
21/12

27/10 24/11 22/12

Jouw recyclagepark
Wezersebaan (Zoutleeuw)

Steenweg 73, 3440 Zoutleeuw
www.recycleapp.be

Compostactie september 
en oktober
Gratis tuinhandschoenen 
3 zakken kopen + 1 zak gratis!

Het najaar is een ideaal moment om je tuin te 
verwennen met compost. Om dat te vieren, krijg je 
in september en oktober gratis een paar tuinhand-
schoenen (zolang de voorraad strekt) bij de aankoop 
van compost op het recyclagepark. EcoWerf organi-
seert de actie i.s.m. Vlaco. Koop je 3 zakken compost? 
Dan doe je extra profijt: EcoWerf schenkt jou er 1 zak 
gratis bovenop (zolang de voorraad strekt)!
Compost is een gouden product, waar de bodem en 
alles wat erop groeit voordeel uit haalt. Met een portie 
compost voorzie je je planten en bomen van een voor-
raad voedingssupplementen bij de aanplant, het geeft 
jouw gazon een opkikkertje en het is de ideale partner 
in de strijd tegen droogte. Zo wapen je je tuin tegen 
langere droogte- en hitteperiodes volgende zomer.
Maar dat niet alleen, ook het klimaat viert mee. Door 
duurzame gft-compost van EcoWerf te gebruiken, 
realiseer je immers een voetafdrukvermindering en 
sluit je de kringloop. Compost is een 100% natuurlijk 
product. Gft-compost van EcoWerf is goedgekeurd met 
het Vlaco-Kwaliteitslabel: het is gegarandeerd stabiel, 
gehygiëniseerd en humusrijk. 
Deze actie van EcoWerf en Vlaco loopt van 1 
september t.e.m. 31 oktober 2021 (zolang de voorraad 
strekt). 

Zakken compost van 40 liter kan je aankopen op 
alle recyclageparken van EcoWerf. Meer info over 
de aankoop van compost in grote hoeveelheden, 
levering aan huis, compostgebruik, samenstelling: 
www.ecowerf.beWil je alles weten over de voordelen 
van compostgebruik in het najaar? Raadpleeg dan 
de website van EcoWerf:   https://www.ecowerf.be/
compost-gebruiken-in-het-najaar
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Opendeurdagen voorstelling
Allerheilige stukken

9 & 10 oktober 2021

van 9.00 tot 18.00uur

Keuze uit bloemstukken, plantencoupe’s, 
zijdebloemen en Chrysanten

Grote Steenweg 101
3350 Neerlinter

011/49.56.56

info@gardenluxury.be

Advertentie:
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BURGELIJKE STAND

GEBOORTEN

Lahou Celle 6/05/2021 DRL

Van Gucht Lincoln 13/05/2021 WOM

Van der Eedt Stella 17/05/2021 DRL

Cataraga Mathias 20/05/2021 NRH

Arnauts Flo Kristien 21/05/2021 NRL

Mali Leonie 7/06/2021 WOM

Donvil Siem 17/06/2021 WOM

Kurta Selma 7/07/2021 DRL

Francart Léon 10/07/2021 DRL

Verhoeven Léon 10/07/2021 WOM

Jaskiewicz Nina 20/07/2021 NRL

Jaskiewicz Olaf 20/07/2021 NRL

Omloop Felien 20/07/2021 NRL

Van Bever Jules 4/08/2021 DRL

Scherens Rilke 17/08/2021 NRL

Pittomvils Cilou Liss 18/08/2021 ORS

Hababe Thea 23/08/2021 ORS

OVERLIJDENS

Donvil Marie José 10/05/2021 MKW

Beerens Josée 12/05/2021 OVH

Dewil Jozef 14/05/2021 WOM

Bollens Roger 27/05/2021 MKW

Thomas Clara 1/06/2021 MKW

Everaerts Marie 6/06/2021 ORS

Vermaelen André 6/06/2021 ORS

Veulemans Maria 12/06/2021 NRL

Paenhuysen Jacquelina 18/06/2021 DRL

Vanzurpele Andreas 18/06/2021 WOM

Hias Emile 29/06/2021 WOM

Janssens Maria 29/06/2021 WOM

Jaeken Helena 3/07/2021 ORS

Vandervelpen Maria 27/07/2021 DRL

Torras-Vieco Francisco 3/08/2021 NRH

De Cock Elza 4/08/2021 ORS

Holsbeeks René 8/08/2021 NRL

Devroey Raymond 11/08/2021 ORS

Smets Paula 13/08/2021 ORS

Matterne Marie 23/08/2021 ORS

HUWELIJKEN

Jullet Glenn - Natens Margit 21/05/2021 WOM

Bourmanne Edgard - Laporte Rita 28/05/2021 OVH

Vanhelmont Stijn - Stiers Stefanie 28/05/2021 WOM

Pluijmen Roy - Clement Emily 12/06/2021 WOM

Dewaelheyns Gert - Lesuisse Christy 26/06/2021 DRL

28 juni 2021
In iedere school wordt een schoolraad opgericht. De 
schoolraad is een officieel participatieorgaan. In 2021 
dient een nieuwe schoolraad samengesteld te worden 
voor de periode 2021-2025. De raad neemt kennis van 
de samenstelling van de schoolraad voor de periode 
2021-2025. 
 
De raad hecht zijn goedkeuring aan het aangepaste 
schoolwerkplan van de gemeentelijke basisschool De 
Zandloper, bestaande uit de beginselverklaring neutra-
liteit, het pedagogisch project en het schoolreglement.

30 augustus 2021
De gemeente Linter sluit zich met ingang van 1 januari 
2022 aan bij de aankoopcentrale Vlaams Energie-
bedrijf (VEB) voor de plaatsing van opdrachten voor 
de levering van gas en groene elektriciteit. Deze 
aansluiting verplicht de gemeente echter niet tot een 
effectieve plaatsing van een opdracht. Het Openbaar 
Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Linter zal 
eveneens gebruik kunnen maken van de aankoopcen-
trale van het Vlaams Energiebedrijf. 

De raad verleent gunstig advies over de jaarrekening 
2020 van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Heilig Hart 
Drieslinter, Sint-Pancratius Melkwezer, Sint-Mauritius 
Neerhespen, Sint-Foillanus Neerlinter, Sint-Pieter 
Orsmaal, Sint Quinten Wommersom. Kerkfabriek Sint-
-Sulpitius Overhespen diende geen jaarrekening in.

De raad hecht zijn goedkeuring aan de toekenning van 
een subsidie ten bedrage van € 25.000,00 aan Chiro 
Neerlinter in het kader van de optimalisatie en verbou-
wing van hun jeugdinfrastructuur.

De raad keurt het gemeentelijk aanvullend politieregle-
ment op het wegverkeer goed, houdende stilstaan- en 
parkeerverbod op de parkeerstrook parallel aan de 
Sint-Truidensesteenweg (N3) ter hoogte van huis-
nummer 125.

GEMEENTERAAD

HUWELIJKEN

Colemont Bert - El Mouatassim Awatif 03/07/2021 DRL

Keyen Kevin - Poffé Lize 03/07/2021 WOM

Hendrickx Tim - Heijens Kathleen 09/07/2021 MKW

Veldhaens Luc - Hauloy Véronique 10/07/2021 MKW

Van Tielen Raphaël - Stienlet Ellen 10/07/2021 DRL

Menten Bart - Mues Isabelle 10/07/2021 DRL

Dewelde Joeri - Blocquiaux Lore 31/07/2021 OVH

Crabbé Kelly - Liroux Ziggy 13/08/2021 NRL
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Premiereglement  
valorisatieketen  
houtige biomassa
Bent u landbouwer/fruitteler en op zoek 
naar nuttige toepassingen van de houtige 
biomassa die vrijkomt uit het beheer van 
houtkanten of het rooien van fruitplanta-
ges? Dan heeft het project Getesnippers de 
perfecte oplossing voor u!
In het kader van bovengenoemd project, 
lanceert de gemeente Linter in samenwerking 
met de overige Getegemeenten, Interleuven, 
Regionaal Landschap Zuid-Hageland en 
Boerennatuur Vlaanderen een nieuw premie-
reglement voor de valorisatie van houtige 
reststromen die vrijkomen bij landbouwers en 
fruittelers. 

Wat vroeger al eens in de openlucht opge-
stookt werd, kan nu verschillende nuttige 
toepassingen in de regio vinden binnen een 
lokale valorisatieketen. Denk bijvoorbeeld aan 
stamhout als materiaal om speeltuigen van te 
maken, houtsnippers die volgens hun kwaliteit 
als bodemverbeteraar, bodembedekker of als 
energetische snipper in een verwarmingsin-
stallatie kunnen gebruikt worden. 

Om dit extra te stimuleren wordt een premie 
verleend voor de haksel- en transportwerken 
van houtige biomassa die komt uit het peri-
odiek afzetten van houtkanten en het rooien 
van fruitbomen. Door een gezamenlijke 
uitvoerder van de hakselwerken aan te stellen, 
worden de aanvragers ontzorgd en genieten 
ze van een prijsvoordeel. 

Meer info over de procedure, de voorwaarden, 
e.d. kan u in het premiereglement lezen op de 
gemeentelijke website: www.linter.be.
De premie dient op voorhand aangevraagd 
te worden. U kan eveneens een papieren 
formulier verkrijgen bij de milieudienst inn het 
gemeentehuis 

Hebt u verder nog vragen over het premiere-
glement? Dan kan u terecht bij milieuamb-
tenaar Luc Veldhaens, tel.: 011 78 91 37 of 
mailen naar luc.veldhaens@linter.be

Oude elektro
Geef je elektrotoestellen een tweede kans en breng ze 
binnen bij De Kringwinkel in je buurt. EcoWerf en de 
lokale besturen werken nauw samen met de kringwin-
kels en geven zo hergebruik alle kansen. Is je toestel 
stuk? Breng het dan naar een Recupel-punt op het 
recyclagepark

De Kringwinkel Hageland - Tienen
Minderbroedersstraat 33
3300 Tienen
Tel.: 016 82 46 91
jacob.nelissen@kringwinkelhage-
land.be





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

Mei 11 -

Juni 55 -Snelheid

DATUM LOCATIE PV

3/05/2021 Sint-Truidensesteenweg 823 20

11/05/2021 Landenstraat 198 20

18/05/2021 Waterhofstraat 135 2

19/05/2021 Sint-Truidensesteenweg 838 3

2/06/2021 Grote Steenweg 319 29

20/06/2021 Grote Steenweg 133 11

23/06/2021 Landenstraat 267 48

22/06/2021 Klein Broekstraat 76 1

2/07/2021 Pelsstraat 166 17

5/07/2021 Landenstraat 295 55

13/07/2021 Landenstraat 213 30

15/07/2021 Sint-Truidensesteenweg 929 9

24/07/2021 Grote Steenweg 170 27

Gordel

MAAND OI PV

Mei 6 -

Juni 3 -

Juli 6 -

Traject en onbemand 

MAAND
ONBEMAND TRAJECT

PV PV

Mei 0 -

Juni 6 -

Juli - 6

MELDINGSKAART

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



Gemeentehuis 
Helen-Bosstraat 43
3350 Linter

frankeren
als

brief

Koop duurzame Vlaco-
compost iinn  zzaakk op het 

recyclagepark en 
ontvang tijdens de 

actieperiode GRATIS* 
tuinhandschoenen! 

IK DRAAG
VLACO-COMPOST

   OP HANDEN!

GEEF JE BLOEMBOLLEN 
DE BESTE START

GEEF JE BOOM 
EEN TOPSTART

Compostactie op recyclageparken EcoWerf

sseepptteemmbbeerr  eenn  ookkttoobbeerr  22002211

VOOR EEN 
GRASMAT IN 

TOPCONDITIE

AAccttiiee  33  zzaakkkkeenn  
kkooppeenn  ==11  ggrraattiiss!!

*1 paar tuinhandschoenen per bezoeker, 
zolang de voorraad strekt.


