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Zaterdagnamiddag kwam er bij de hulpdiensten een 
oproep binnen voor een lichaam dat in het kanaal 
Dessel-Kwaadmechelen in Ham. De brandweerkorpsen 
van Heusden-Zolder, Beringen en Tessenderlo rukten 
meteen uit. Ook een ziekenwagen en de politie waren 
snel ter plaatse. Tot hun verbazing stelden ze daar vast 
dat het niet om het lichaam van een persoon ging, maar 
om... een opblaaspop. (zb/dima)

HAM
Brandweer 
rukt uit voor 
opblaaspopR

Mondmaskers vanaf deze week 
af te halen of in uw brievenbus

Vanaf vandaag zijn mondmaskers op verschillende plaatsen verplicht, ook al zijn er in Limburg amper 
maskers verdeeld. Sommige gemeenten hebben zelf mondmaskers besteld, andere kochten er aan via 
de provincie of de brandweerzone. De verdeling van de mondmaskers verloopt overal anders.  

VIA EIGEN 
VERDEELPUNTEN
Genk verdeelt de maskers vanaf
half mei via enkele grote verdeel-
punten in de wijken. “Op die ma-
nier zijn we 100 procent zeker dat
iedereen effectief een masker
krijgt”, zegt burgemeester Wim
Dries. Om te voorkomen dat er te-
veel mensen tegelijk maskers ko-
men afhalen wordt gewerkt met 
tijdschema’s en verdeellocaties. 
Twee dagen voor de bedeling
krijgt elk gezinslid een uitnodi-
ging in de bus om zich met zijn 
identiteitskaart aan te melden op
het aangegeven tijdstip en locatie.

In Hasselt zitten ze startklaar om
de mondmaskers te verdelen. “Be-
doeling is dat er één mondmasker
en één filter per Hasselaar ver-
deeld wordt”, zegt burgemeester
Steven Vandeput (N-VA). “We 
gaan dat ook doen met eigen af-
haalpunten. De Hasselaren krij-
gen van ons een brief in de bus met
de plaats waar ze verwacht wor-
den voor hun maskers. Per gezin
mag een persoon langskomen. In
dat pakketje zal ook een gebruiks-
aanwijzing zitten. Mensen die niet
in een afhaalpunt geraken, kun-
nen ons bellen. Zij krijgen hun 
maskers dan bezorgd door één
van de vele vrijwilligers van ‘Has-
selt Helpt’.”

Ook Tongeren zal op meerdere lo-
caties de mondmaskers verdelen
vanaf 12 mei. Inwoners krijgen
hierover een brief in de bus.    

Herk-de-Stad start vandaag met 
de verdeling van een eerste vracht
van 2.400 maskers is wel bestemd
voor inwoners die het openbaar 
vervoer nemen én voor inwoners 
die een job hebben in omstandig-
heden zonder garantie op de soci-
ale afstand. “Zij kunnen– na af-
spraak - een masker komen afha-

len in gemeenschapscentrum De 
Markthallen op de Markt. Ze
kunnen bellen naar 013/35.99.50
en moeten de reden opgeven
waarvoor ze een masker nodig
hebben. Bij het afhalen ontvangt
die persoon meteen maskers voor
zijn/haar gezin. De andere mond-
maskers komen van het provincie-
bestuur en worden half mei ver-
wacht. De stad zal de maskers dan
in de brievenbussen bedelen.

VIA VERDEELPUNTEN 
LIMBURG.NET
De gemeenten Bocholt, Bree,
Ham, Hamont-Achel, Hechtel-
Eksel, Leopoldsburg, Lommel, 
Peer en Pelt sloegen de handen in
elkaar om hun inwoners van een 
mondmasker te voorzien. Via de
koepel van de brandweerzone
Noord-Limburg worden voorlo-
pig al 120.000 mondmaskers be-
steld. Inwoners vanaf 12 jaar die
in een van de 9 gemeenten wonen,
zullen vanaf 14 mei een gratis her-
bruikbaar katoenen mondmasker
kunnen afhalen in een van de ver-
deelpunten, onder meer de ver-
deelpunten van Limburg.net

VIA VRIJWILLIGERS OF 
GEMEENTEPERSONEEL
Heers leverde dit weekend al stof-
fen mondmaskers af in alle brie-
venbussen. 

Maasmechelen start vanaf van-
daag met het aan huis bezorgen.

Gingelom maakt zich sterk dat ie-
dereen dinsdagavond een mond-
masker in de bus heeft.   

Sint-Truiden zal vanaf woensdag 
maskers aan huis bedelen

Diepenbeek heeft al omslagen 
klaarliggen om de mondmaskers 
in te steken, maar de maskers zelf
zijn nog niet aangekomen. “De
vrachtwagen wordt maandag of 
dinsdag verwacht”, zegt burge-
meester Rik Kriekels (N-VA). Zo-
dra ze er zijn worden ze aan huis
bezorgd door gemeentepersoneel 
en vrijwilligers.

Lummen verwacht dinsdag de eer-
ste mondmaskers.

Bilzen heeft nog geen maskers,
maar zal ze aan huis bedelen.

Ook Houthalen-Helchteren ont-
vangt deze week mondmaskers. 
Medewerkers van de gemeente 
zullen ze vanaf 11 mei zelf bussen.

In Riemst worden de mondmaskers
in twee fases geleverd en bedeeld. In
eerste instantie ontvangt elk gezin
één mondmasker op maandag 11
mei , later worden maskers voor de
overige gezinsleden bedeeld. 

Nieuwerkerken zal vanaf half mei
mondmaskers laten bussen door 
vrijwilligers van de sociale actie 
Nieuwerkerken Nabij. 

Alken bezorgt iedereen op 11 mei
een masker en handgel. Borgloon
en Wellen verdelen maskers aan 
huis vanaf 18 mei. 

VIA BPOST
Zutendaal gaat de maskers verde-
len via bpost. Half mei mogen alle
inwoners er eentje in de brieven-
bus verwachten.
Ook Lanaken verwacht de mond-
maskers half mei en zal ze verde-
len via bpost of een ander bedrijf.

Sommige gemeenten, zoals Berin-
gen en Tessenderlo, bekijken nog 
hoe ze hun maskers gaan verde-
len. Ook gemeenten van de brand-
weerzone Oost-Limburg die niet 
in deze lijst staan zullen vanaf half
mei maskers verdelen.

In Heers werden dit weekend mondmaskers in zakjes gestopt om ze vervolgens in de 
brievenbussen te steken. FOTO RR
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LIMBURG
Dirk Jacobs en medewerkers

“Wij hebben, om kwaliteitsre-
denen al snel geopteerd voor 
textiel en wasbare mondmas-
kers. Die zijn eigenlijk onbe-
perkt herbruikbaar, tot ze let-
terlijk versleten zijn. Je moet ze
na gebruik gewoon wassen op
60° C”, zegt Philtjens. “Naast 
de kwaliteit waren ook prijs en
levertermijn bepalend in onze

keuze. Afgelopen maandag heb-
ben we een offertevraag rondge-
stuurd waarop bedrijven al tegen 
dinsdag, inclusief voorbeelden 
van enkele stalen, moesten reage-
ren. Die stalen zijn vergeleken
door een deskundige jury en dan
hebben we aan de 42 gemeenten, 
die allemaal geïnteresseerd ble-
ken, ook gevraagd hoeveel stuks 
ze effectief wilden kopen. Daar re-
ageerden nog 20 gemeenten op,
goed voor 300.000 stuks en die
hebben we besteld. Ze worden in 
de tweede week van mei geleverd 
en meteen verdeeld. Sommige ge-
meenten zijn misschien sneller,
maar het is wel duidelijk dat een 
bestelling van 300.000 stuks plaat-
sen, van een andere orde is dan één
van enkele tienduizenden.” 

De provincie heeft uiteindelijk 
300.000 mondmaskers besteld 
voor 20 gemeenten. “Heel wat 
gemeenten hebben zelf 
maskers gekocht”, zegt 
gedeputeerde Igor Philtjens. 

HASSELT
Dirk Jacobs

Provincie levert 300.000 
mondmaskers aan 20 gemeenten


