
Nieuwe meerderheid zet resoluut in op

sociaal woonbeleid

  Een van de opvallende keuzes van de nieuwe meerderheid,
� � � LV� GH� VWHUNH� DDQGDFKW� YRRU� VRFLDDO� ZRRQEHOHLG�� 'DW� EOĹ�NW� XLW
WDO� YDQ� LQLWLDWLHYHQ�� 2QJH]RQGH� WRW� OHYHQVJHYDDUOĹ�NH� ZRRQVLWXDWLHV
ZRUGHQ� DDQJHSDNW�� %XUJHPHHVWHU� +LOGH� &ODH\V� KHHIW� GDDUEĹ�� UHFHQW
voor het eerst een woning onbewoonbaar verklaard. 

    Ook aan leegstand wordt iets gedaan. Woningen die langer dan
     twee jaar leegstaan, worden belast.  Daarmee slaan we twee vliegen
in een klap: verloedering van de woonomgeving wordt tegengegaan
en er komen terug meer woningen op de markt. Dit moet ondermeer
EĹ�GUDJHQ� WRW� � KHW� GUXNNHQ� YDQ� GH� SUĹ�]HQ� RS� GH� KXXUPDUNW�

(Lees verder op pag. 2)
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(Vervolg van pag. 1)

    Het college wil ook een derde maatregel 
       treffen. Een voorstel dat reeds in 2008 door 
Wim Vanbiervliet  werd aangebracht, wordt nu ten 
uitvoer gelegd.  Er zal voortaan worden op toegezien 
GDW�RS�GH�ERUGMHV�µWH�KXXU¶��GH�KXXUSUĹ�V�YHUPHOG�VWDDW�
'H]H� ZHWWHOĹ�NH� YHUSOLFKWLQJ� ZRUGW� � QDXZHOĹ�NV
QDJHOHHIG��8LW�RQGHU]RHN�EOĹ�NW��QRFKWDQV�GDW�GH]H�
eenvoudige regel een positief effect heeft op de 
KXXUSUĹ�]HQ�� GH� KXXUGHU� NDQ� LPPHUV� YHUJHOĹ�NHQ�

       Gemeente en OCMW werken ook samen met
   het Sociaal Verhuurkantoor (SVK) dat de
gemeenten Gavere, Nazareth, De Pinte, Melle,

Merelbeke en Sint-Martens-Latem  samenbrengt. 
Het SVK zoekt woningen op de huurmarkt 
en stelt deze te huur aan wie het minder
breed heeft. Het voordeel voor de verhuurder
is dat geen huurrisico wordt gelopen.
 
          Sluitstuk van het sociaal woonbeleid, vormt de
   ontwikkeling van sociale huur- en koop-
woningen. Op voorstel van Schepenen Trudo 
'HMRQJKH� � HQ� (YD� 'H� 6FKUĹ�YHU� NHXUGH� KHW
college  een plan van aanpak goed om in de
toekomst 133 nieuwe sociale woningen te bouwen
in De  Pinte en  Zevergem. De voorkeur wordt
gegeven aan  een gezonde mix in alle
nieuwe verkavelingen.

� � � 2RN� LQ� GH� 3LQWH� YHUJUĹ�VW� GH� EHYRONLQJ��
         Kinderen verlaten het huis, oudere koppels of 
alleenstaanden wonen in een (te) groot huis. 
Nieuwe woonformules duiken op. Zo is er 
zorgwonen (waarvan ‘kangoeroewonen’ een 
VSHFL¿�HNH� WRHSDVVLQJ� LV��� %Ĺ�� ]RUJZRQHQ� FUHsHU� MH�
een ondergeschikte wooneenheid binnen de hoofd-
woning.  Maximum één derde van de woning
komt ter beschikking van ten hoogste twee 
personen, ouder dan 60 jaar of twee hulp-
behoevenden. Dat kunnen personen met een 

KDQGLFDS�]Ĺ�Q��SHUVRQHQ�GLH�LQ�DDQPHUNLQJ�NRPHQ�
voor een tenlasteneming door de Vlaamse zorg-
verzekering of personen met een nood aan 
ondersteuning om zich in het thuismilieu te kunnen
handhaven. Tot nu toe bestond er in De Pinte geen 
reglementair kader voor zorgwonen. Op initiatief
YDQ� VFKHSHQ� YDQ� 5XLPWHOĹ�NH� 2UGHQLQJ� HQ�
Stedenbouw Trudo Dejonghe, is daar nu verandering 
in gebracht. Wie een zorgwoning wil laten erkennen,  
GLHQW�GLW��WH�PHOGHQ�DDQ�GH�JHPHHQWH��(U�NDQ�GDDUEĹ��
JHHQ�EĹ�NRPHQG�KXLVQXPPHU�DDQJHYUDDJG�ZRUGHQ�����

Al eens gedacht aan ‘zorgwonen‘?
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     Door het succes van de petanquecompetitie in 
    Zevergem, was er een tekort aan bespeelbare 
velden ontstaan. Op vraag van de spelers, gaf schepen
van sport Trudo Dejonghe de opdracht om de 
VSHHOFDSDFLWHLW� XLW� WH� EUHLGHQ�� 'DQN]Ĺ�� GH� LQ]HW� YDQ�
GH� JHPHHQWHOĹ�N� WHFKQLVFKH� GLHQVW�� ZHUG� GH� NOXV� QRJ�
voor de zomer geklaard. De lange zomeravonden, de 
VSRUWLHYH�JHHVW�HQ�KHW�QDEĹ�JHOHJHQ�FDIpWHUUDV�GRHQ�GH�
UHVW��'DW�KHHW�GDQ�µYDNDQWLHJHYRHO�RS�]Ĺ�Q�=HYHUJHPV¶��

    Na vraag vanuit de sector en op voorstel van
       schepen van landbouw Trudo Dejonghe werd op
de gemeenteraad van mei de oprichting van de 
“Landbouwraad De Pinte” goedgekeurd. Deze nieuwe 
adviesraad  zal de noden van de land- en tuinbouwers 
RS� JHPHHQWHOĹ�N� YODN� LQ� NDDUW� EUHQJHQ� HQ� GHVNXQGLJ�
advies aan het College van Burgemeester en Schepenen
geven betreffende onderwerpen die de sector 
aanbelangen.  De landbouwraad zal er mee voor moeten
instaan dat onze landbouwers onder goede 
RPVWDQGLJKHGHQ� NXQQHQ� EOĹ�YHQ� ERHUHQ�� RRN� LQ� HHQ�
RPJHYLQJ�GLH�GH�YRRUEĹ�H�GHFHQQLD�JURQGLJ�YHUDQGHUG�LV�

Oprichting landbouw-

raad goedgekeurd

Extra petanquebaan in 

Zevergem

        De treinramp in Wetteren ligt nog
  vers in ons geheugen. Veel 
inwoners vroegen zich af ‘kan zo’n 
RQJHOXN� RRN� EĹ�� RQV� JHEHXUHQ"¶
De vraag stellen, is ze beantwoorden.
Zowel over de spoorweg,
DOV� RYHU� GH� (��� � UĹ�GHQ� JHUHJHOG�
JHYDDUOĹ�NH�WUDQVSRUWHQ�RYHU�RQV�JURQG�
gebied, zowel chemische als nucleaire. 

Wat kan een gemeente als De Pinte 
doen, om de bevolking maximaal te 
EHVFKHUPHQ"� � 'H� %XUJHPHHVWHU� KHHIW�
hier een cruciale rol in. Toen ze op 
1 januari 2013 aantrad als Burgemeester,  
was het de eerste zorg van Hilde Claeys 
om er voor te zorgen dat er op elk 
moment een actueel rampenplan 
klaar ligt.  Ze koos er ook voor de  
voorzieningeninzake uitrusting van 
HHQ� PRJHOĹ�N� FULVLVFHQWUXP� pQ� DDQ�
de broodnodige  oefeningen op te 
voeren. Om maximaal voorbereid te 
]Ĺ�Q��NRRV�KHW�QLHXZH�EHVWXXU�RP�LQ�WH�
tekenen op de hulp van de provincie
EĹ�� KHW� RSYROJHQ� HQ� XSGDWHQ� YDQ� RQV�
“Algemeen Nood en Interventieplan”. 
Bovendien zal het bestuur binnenkort
HHQ� RSURHS� GRHQ� QDDU� YUĹ�ZLOOLJHUV�
PHW� KHW� JHVFKLNWH� SUR¿�HO�� RP� LQ�
QRRGVLWXDWLHV� WH� NXQQHQ� EĹ�VSULQJHQ��

“Kan een ramp als 

die van Wetteren 

ook bij ons?”
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Bloemenmarkt ‘nieuwe 

formule’ een voltreffer.

 
    Het mag dan al een koude en 
�������GRQNHUH�PHLPDDQG�JHZHHVW�]Ĺ�Q�
op Hemelvaartdag 9 mei, scheen de zon 
boven Zevergem.  De bloemenmarkt 
‘nieuwe formule’ was dan ook een 
YROWUHIIHU��]RDOV�EOĹ�NW�XLW�GH]H�EHHOGHQ���
Even had het er naar uitgezien, 
GDW� � KHW� MDDUOĹ�NVH� HYHQHPHQW� ]RX�
YHUGZĹ�QHQ�� � =HYHUJHP� HQ� 'H� 3LQWH�
ontsnapten niet aan de ontwikkeling 
ZDDUEĹ�� VWHHGV� PLQGHU� EORHPLVWHQ�
het hoofd nog boven water kunnen 
houden. Wie met pensioen gaat,
wordt niet opgevolgd. Jonge 
RQGHUQHPHUV� ]Ĺ�Q� JHGZRQJHQ� RP�
HU��QDDVW�KXQ�NZHNHUĹ���HHQ� MRE�EĹ�� WH�
QHPHQ�� 0DDU� GDQN]Ĺ�� GH� LQ]HW� YDQ�
Peter en Kathleen, de laatste 
‘bloemisten’ in Zevergem, Fréderic 
Lerouge uit de Molenstraat en met 
de steun van onze burgemeester, 
Hilde Claeys, die haar schouders 
mee onder het project zette, werd de 
bloemenmarkt, editie 2013 toch een 
YROWUHIIHU�� 0HW� GDQN� DDQ� GH� WDOUĹ�NH�
YHUHQLJLQJHQ�HQ�YUĹ�ZLOOLJHUV�GLH�PHH�
RS�GH�ERRW�]Ĺ�Q�JHVSURQJHQ��GH�:H]HO��
De Gezinsbond Zevergem,
de KVLV,  Art-I-Choque, Centaura 
en Art@DePinte, maar ook aan 
Mark Lampens voor het ter
EHVFKLNNLQJ��VWHOOHQ�YDQ�]Ĺ�Q�ZHUNHQ��
de Zevergemse Harmonie met 
majoretten Tanssia  en de
compostmeesters !

      De Pinte en Zevergem: bruisende gemeenschappen...

    Het mag dan al een koude en 
�������GRQNHUH�PHLPDDQG�JHZHHVW�]Ĺ�Q�



Spetterend Cafeest

� � 9RRU� ZLH� HU� QRJ� PRFKW� DDQ� WZĹ�IHOHQ�
� � � &DIHHVW�� GH� IRUPXOH� ZDDUEĹ�� �� KRUHFD]DNHQ
en het gemeentebestuur de handen ineen
slaan, is uitgegroeid tot een absoluut succes.  Dit jaar
was er een (kleine) primeur. Op vraag van
burgemeester Hilde Claeys werd de draaimolen
verplaatst van het kerkplein naar het park. Een stapje 
in de integratie van  kermis en Cafeest, maar vooral
een veiliger omgeving voor de allerkleinsten. 

      De Pinte en Zevergem: bruisende gemeenschappen...
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     Begin dit jaar werd ik gecontacteerd

                                  door Woestijnvis,met  de  uitdrukkelijke

vraag ‘Of ik toch zeker bereid zou zijn 

om mijn medewerking te verlenen aan 

‘De Slimste Gemeente’. ‘In één ruk vertelden

ze erbij dat ze maar al te goed beseffen 

dat burgemeesters geen raskwissers zijn, 

en dat hun inbreng beperkt zou blijven tot 

‘HULPLIJN’. Dit magische woord bleef me 

de daaropvolgende weken nazinderen en 

geruststellen. Tot de dag van de opname. 

Les 1:  Vertrouw nooit de mooie praatjes 

van programmamakers !

Op die eerste ronde na, bleek toch al gauw dat ze 
van de burgemeesters volwaardige spelkandidaten
hadden gemaakt. Wellicht was ik niet de enige die 
]H� ]R� WH� JUD]HQ� KDGGHQ� JHQRPHQ��:RHVWĹ�QYLVVHQ�
bestaan ook niet. Ik had beter moeten weten.

Onze verwachtingen waren niet hoog gespannen, die 
HHUVWH�DÀ�HYHULQJ��:H�WURRVWWHQ�RQV�PHW�GH�JHGDFKWH
dat niemand van ons drietal – Michèle, Maarten 
HQ� LN� ]HOI� �� HUYDUHQ� NZLVVHUV� ]Ĺ�Q�� 9HOH� DQGHUH�
gemeenten hadden  strategisch gekozen voor  
KHW� VRRUW� NDQGLGDWHQ� GDW� ZHNHOĹ�NV� GH� 9ODDPVH�
parochiezalen afschuimt, op zoek naar eer en glorie.

En toch bleek ons veel te snel kloppend hart  
in staat om eerst Maaseik en vervolgens ook 
Bonheiden naar huis te spelen. Een gevoel 
van ongeloof en gelukzaligheid overviel ons. 
Nog maar enkele uren terug wilden we er 
VQHO� YDQDI� ]Ĺ�Q�� (Q� ]LH� RQV� QX� VWDDQ� EOLQNHQ�

LES 2: Wees niet te snel onder de indruk

(U� YROJGH� HHQ� ZHHN¿�QDOH� WHJHQ� %UXJJH� HQ�
'HQGHUPRQGH��6WHGHQ��YDQ�QDDP�HQ�IDDP��ZDDUEĹ��
De Pinte, tienduizend inwoners groot, verbleekt. 
0DDU� WHUZĹ�O� GH� XLW]HQGLQJ� YRUGHUGH�� YHUEOHHNWHQ
de steden en ging ons ploegje steeds meer glimmen. 
Brugge  - met oud-minister Renaat Landuyt -  lag er
als eerste uit, en ook tegen Dendermonde 
VWRQGHQ� ZH� GH� KHOH� WĹ�G� RS� YRRUVSURQJ�� WRW��
Maarten ons met een welgemikt  ‘Nigeria’ 
RS� HHQ� SODDWVMH� LQ� GH� ¿�QDOHZHHN� WUDNWHHUGH��

%Ĺ�]RQGHU�RSJHWRJHQ�ZDUHQ�ZH��HQ� VWUĹ�GYDDUGLJHU
dan ooit tevoren. Michèle kreeg al een beetje
last van kapsones, toen ze grapte: ‘misschien 
PRHWHQ� ZH� RQV� HHQ� NOHGLQJVSRQVRU� ]RHNHQ� "¶�

Er volgende enkele weken, die ons terug met de 
voetjes op de grond brachten. Maarten was al eens 
beginnen snuisteren op internet. De resterende 
kwiskandidaten bleken stuk voor stuk uit ‘het milieu’ 
te komen. Het was een beetje David tegen Goliath.

 
LES 3: De wonderen zijn de wereld nog 

niet uit.

Opnieuw richting de studio’s in Londerzeel, op 
één van de zeldzame zonnige zondagnamiddagen
in mei,  met onze schare trouwe supporters.

(HQ� OLFKW� JHZĹ�]LJGH� VSHOIRUPXOH�� ZDDU� GH� URQGH�
µJURHWHQ�XLW�'H�3LQWH¶�ZHUG�YHUYDQJHQ�GRRU�µ%HOJLs¶����
:H�NRQGHQ�LQ]HWWHQ�RS�YHUVFKLOOHQGH�WKHPD¶V��:Ĺ��
]HWWHQ�DO�RQ]H�SXQWHQ�RS��µWHUURULVWHQ�LQ�%HOJLs¶��ZDW�WRW�
enige hilariteit leidde in de studio. Maar  het werkte! 
Lichtervelde viel als eerst af, maar Sint-Amands 

De Slimste Gemeente, een terugblik...

Michèle, Hilde en Maarten

     Begin dit jaar werd ik gecontacteerd

                                  door Woestijnvis,met  de  uitdrukkelijke



bleek een geduchte tegenstander. Stefan, de 
knappe doelman van Beerschot  (toen nog een 
YRHWEDOSORHJ�XLW�HHUVWH�NODVVH��KDG�EĹ�]RQGHU�VQHOOH�
UHÀ�H[HQ��7H� VQHO��6RPV� LV�KHW�EHWHU�GH�YUDDJ�DI� WH�
wachten voor je een antwoord geeft … Met ‘Wasabi’, 
VFRRUGHQ�ZĹ��YRRU�RSHQ�GRHO���'H�¿�QDOH�ZDV�HHQ�IHLW��

LES 4: Mooie liedjes blijven niet duren

Met een dubbeldekbus vol enthousiaste rood-witte 
supporters trokken we terug naar de VIER-studio. 
Het werd een enthousiaste en plezierige avond, 
waarin ‘deelnemen’ al een beloning was en ‘winnen’
er jammer genoeg deze keer niet in zat.  Lag het 
DDQ� GH� H[WUHHP� VWHUNH� WHJHQVWDQGHUV"� $DUVFKRW�
had zich tot favoriet gekroond en Leuven wilde
GH�HHU�DDQ�]LFK�KRXGHQ��:DUHQ�KHW�RQ]H�]HQXZHQ"�
Raakten we ontmoedigd omdat we deze keer geen 
EOLW]VWDUW�QDPHQ"��2I��ODJ�GH�ODW�YRRU�GH�¿�QDOHYUDJHQ
WH� KRRJ� YRRU� RQ]H� RQHUYDUHQ� SORHJ"� /LHWHQ� ZH
GH� RUHQ� WH� VQHO� KDQJHQ"� :DW� GRHW� KHW� HU� WRH"�
$DUVFKRW� YHUUDVWH� YULHQG� HQ� YĹ�DQG�PHW� GH� SDUDWH�
kennis over het Belgisch voetbal, waardoor
onze laatste hoop aan diggelen lag. Maar de 
RQWJRRFKHOLQJ� ZDV� YDQ� NRUWH� GXXU�� $O� EĹ�� DO� ZDV�
KHW� HHQ� ZRQGHUOĹ�N� DYRQWXXU� HQ� HHQ� XQLHNH�
ervaring, zowel voor de kwissers 
als voor de supporters.

LES 5:  We zijn géén ingedommelde 

slaapgemeente, maar een warme 

gemeenschap (maar dat wist ik al).

Iedereen die thuis heeft meegeleefd, de supporters
GLH�]Ĺ�Q�PHHJHJDDQ��MRQJ�HQ�RXG�RS�VWUDDW��QRJPDDOV
KDUWHOĹ�N� GDQN� YRRU� GH� KDUWYHUZDUPHQGH
reacties die ik van jullie mocht ontvangen.
'DW� GHHG� EĹ�]RQGHU� YHHO� GHXJG�

En verder voelen we ons toch een beetje
de Slimste Gemeente van Vlaanderen. 
$DUVFKRW� HQ� /HXYHQ�� GDW� ]Ĺ�Q� WRFK� VWHGHQ"

 ;-)          Hilde 

       Je zou het niet meteen zeggen, maar die schattige kleine rakkers produceren gedurende de eerste
      twee levensjaren zo ongeveer een ton afval aan wegwerpluiers.  Kiezen voor herbruikbare luiers 
bespaart niet alleen veel afval, maar het is ook voordelig.  Ouders besparen op de kosten van wegwerp-
luiers en afvalzakken. De gemeente bespaart op de kosten van afvalverwerking. Ouders moeten wel een hoge 
DDQNRRSSUĹ�V�EHWDOHQ�YRRU�GH�KHUEUXLNEDUH�OXLHUV��(Q�GDDU�NOHPW�YDDN�KHW�VFKRHQWMH��'DDURP�KHHIW�VFKHSHQ�
YDQ�/HHIPLOLHX�:LP�9DQELHUYOLHW�HHQ�YRRUVWHO�XLWJHZHUNW�RP�HHQ�¿�QDQFLsOH�WHJHPRHWNRPLQJ�WH�YRRU]LHQ�
YRRU�RXGHUV�GLH�KHUEUXLNEDUH�OXLHUV�ZLOOHQ�DDQNRSHQ����+HW�YRRUVWHO�LV�RP�GH�EĹ�GUDJH�DI�WH�VWHPPHQ�RS�GH�
uitgespaarde kosten van de gemeente zelf, zodat dit neerkomt op een budgettaire nuloperatie. Het voorstel 
NRPW�ZHOGUD�RS�GH�JHPHHQWHUDDG��PDDU�ZH�WZĹ�IHOHQ�HU�QLHW�DDQ�GDW�GLW�SRVLWLHI�LGHH�]DO�ZRUGHQ�RSJHSLNW��

Herbruikbare luiers komen terug

       Je zou het niet meteen zeggen, maar die schattige kleine rakkers produceren gedurende de eerste
      twee levensjaren zo ongeveer een ton afval aan wegwerpluiers.  Kiezen voor herbruikbare luiers 



  De verkiezingen van 14 oktober

    2012 hebben voor een kleine aard-

verschuiving gezorgd. Na 12 jaar in 

de oppositie kreeg Ruimte de kans om 

verantwoordelijkheid op te nemen. 

Als grootste fractie van de nieuwe 

meerderheid aanvaardde Ruimte de 

leiding van het gemeentelijk beleid op 

zich te nemen.

 
Ook binnen Ruimte werd een nieuwe 
bestuursploeg samengesteld, onder voorzitterschap 
van Jan Turf. Deze heeft een dubbele opdracht: 
waken over de uitvoering van de verkiezings-
engagementen en Ruimte uitbouwen tot een 
brede beweging, die een sterke band heeft 
met de bewoners van De Pinte en Zevergem.
Het vernieuwd bestuur is  als volgt 
samengesteld (op de foto van links naar rechts):

Simon Suys 23 jaar. Bestuurslid Ruimte. 
*HPHHQWHUDDGVOLG�� %Ĺ]RQGHUH� DDQGDFKW� YRRU�
MHXJGEHOHLG�� GXXU]DDPKHLG�� UXLPWHOĹNH� RUGHQLQJ��
Zelfstandig aannemer. Simon.suys@depinte.be 

Trudo Dejonghe 48 jaar. Bestuurslid Ruimte.
6FKHSHQ� YDQ� UXLPWHOĹNH� RUGHQLQJ�� VWHGHQERXZ��
sport, en landbouw. Lid sp.a. Docent economie 
KUL Thomas More Antwerpen. 
Trudo.dejonghe@depinte.be

Colette Verslyppe����MDDU��6HFUHWDULV�5XLPWH�
0DDWVFKDSSHOĹN� ZHUNVWHU�� � /LG� *URHQ��
Colette.Verslyppe@skynet.be

Hilde Claeys 42 jaar. Bestuurslid Ruimte. 
Burgemeester. Bevoegd voor algemene coördinatie,
EHYRONLQJ�� EXUJHUOĹNH� VWDQG�� GRUSV�� HQ�
ZĹNYHUVWHUNLQJ�� HUHGLHQVWHQ� HQ� SROLWLH��
Interieurontwerpster. Burgemeester@depinte.be

Philip De Roeck 63 jaar. Ondervoorzitter
Ruimte. Hoofddocent Hogeschool Gent. Lid sp.a. 
Philip.deroeck@telenet.be

An Stroobandt 31 jaar. Ondervoorzitter
5XLPWH�� %XUJHUOĹN� LQJHQLHXU�� /LG� *URHQ�
An.stroobandt@telenet.be

Lutgard Vermeyen� ��� MDDU�� � %HVWXXUVOLG�
Ruimte. Gemeenteraadslid. Fractieleider Ruimte. 
%Ĺ]RQGHUH� DDQGDFKW� YRRU� VRFLDDO� EHOHLG
en ecologie. Leerkracht. Lid Groen. 
Lutgard.vermeyen@depinte.be

Jan Turf� ��� MDDU�� 9RRU]LWWHU� 5XLPWH���
2&0:�UDDGVOLG��=HOIVWDQGLJ�H[SHUW�PDDWVFKDSSHOĹN�
overleg. Jan.turf@aboutsociety.be

Wim Vanbiervliet����MDDU��%HVWXXUVOLG��5XLPWH��
Schepen van jeugd, juridische zaken, leefmilieu, 
duurzaamheid en ontwikkelingssamenwerking.  
Voorzitter van de gemeenteraad. Advocaat.  
Wim.vanbiervliet@depinte.be

De nieuwe bestuursploeg van Ruimte

Ruimte is een open  en democratische beweging.

%LQQHQ� GH� VFKRRW� YDQ� 5XLPWH� ]ĹQ� � QDDVW� KHW� EHVWXXU�� � RRN� GLYHUVH� ZHUNJURHSHQ� DFWLHI�� � +HE� MH�
LQWHUHVVH� LQ� UXLPWHOĹNH� RUGHQLQJ��PRELOLWHLW�� VRFLDDO� EHOHLG� RI� DQGHUH� GRPHLQHQ� YDQ� KHW� JHPHHQWHOĹN�
EHOHLG"��6WHHN�MH�JUDDJ�GH�KDQGHQ�XLW�GH�PRXZHQ��RI�ZLO�MH�JHZRRQ�EĹGUDJHQ�WRW�EHWHU�OHYHQ�LQ�'H�3LQWH�
HQ� =HYHUJHP"� � 1HHP� FRQWDFW� RS� PHW� 5XLPWH� YLD� � info@ruimtedepinte.be. Samen kunnen we meer.
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