SAMEN TEGEN
CORONA
Beste inwoner,
Met de versoepelingen van de laatste weken komt er stilaan weer wat zicht op nieuwe
mogelijkheden en ontmoetingen. Het heropenen van de horeca, het vooruitzicht op zomerkampen en speelpleinwerking, en de heropstart van sport, jeugd en cultuur zorgt ervoor dat
er stilaan opnieuw meer leven komt in ons dorp. Met deze (voorlopig laatste) brief brengen
we u nog eens een update van de voornaamste informatie en wijzigingen.

OOK IN JE BRIEVENBUS - DE FILTERS VAN DE FEDERALE OVERHEID
Samen met deze brief vond u in uw brievenbus ook 2 filters die voorzien
werden door de federale overheid. Deze filters kunnen - mits wat knipwerk
- ingevoegd worden in uw mondmasker als extra bescherming. Dit lukt ook
in de (gemeentelijke) mondmaskers die vorige maand verdeeld werden.
Per brievenbus wordt er 1 pakket met 2 filters voorzien. Indien er in uw
gezin extra filters nodig zijn, dan kan u die ophalen in het OCP, Polderbos
24 (dagelijks tussen 9u en 12u) of bij 1 van onze apothekers.
De mondmaskers die de federale overheid vanaf 15 juni verspreidt, zullen ook bij onze
apothekers kunnen opgehaald worden. Info over de verdeling hiervan kan je bekomen bij de
apothekers of terugvinden op www.depinte.be/mondmaskers.
Voor het zorgpersoneel (verpleegkundigen, kines, tandartsen, psychologen, ...) werd door de
federale overheid ook extra beschermingsmateriaal voorzien. Info over hoe dit materiaal
bekomen kan worden, is beschikbaar via bovenstaande link.

DANK JULLIE WEL !
Deze crisis heeft een grote golf van verbondenheid en solidariteit voortgebracht, en als
gemeentebestuur zijn we dan ook dankbaar voor elkeen die daar zijn steentje aan bijdroeg.
Dank je wel aan de vrijwilligers van De Pinte Helpt, die tijdens de volledige coronacrisis
een enthousiaste en welkome ondersteuning waren voor de vele uitdagingen waar we als
lokale gemeenschap en bestuur voor stonden.
Dank je wel aan onze medewerkers, en in het bijzonder aan de medewerkers van het
woonzorgcentrum, voor hun blijvend enthousiasme en hun niet aflatende inzet.
Dank je wel aan onze vele verenigingen, handelaars en inwoners, om zich snel aan te
passen aan de nieuwe omstandigheden en te houden aan de opgelegde maatregelen, en er
zo voor te zorgen dat onze gemeente gespaard bleef van erger.
Dank je wel aan iedereen die de voorbije weken het beste van zichzelf gaf! Na deze periode
houden we een groot dankfeest voor jullie allen!

DE PINTE HELPT BLIJFT ACTIEF
We bekijken hoe we onze samenwerking met De Pinte Helpt kunnen uitbouwen om onze
inwoners met noden zoveel mogelijk te ondersteunen, ook na het coronatijdperk. De Pinte
Helpt blijft ondertussen actief om via de boodschappendienst de nodige ondersteuning te
bieden. Ze zijn te contacteren via onderstaande gegevens.

0467 03 55 72

www.depinte-helpt.be

GEMEENTELIJKE
DIENSTVERLENING

INSCHRIJVINGEN
VAKANTIEBREED AANBOD JEUGD

Bibliotheek
De bibliotheek is vanaf 15 juni terug open voor
het publiek! De boekenafhaaldienst blijft nog
bestaan zoals voorheen, maar wie liever zelf zijn
materialen komt uitkiezen, kan hiervoor op
afspraak naar de bib komen. Een afspraak maken
doe je via www.depinte.be/bibnieuws.

Inschrijven voor Speelpleinwerking Amigos
(incl. tienwerking PAARS) is mogelijk via TicketGang. We werken met weekinschrijvingen om de
bubbels van max. 50 personen te kunnen
vormen.

Recyclagepark
Het afsprakensysteem van het recyclagepark
blijft behouden. Alle afvalstromen worden
ingezameld, behalve asbest. Je kan een afspraak
maken via www.depinte.be/reserveren of
door te bellen naar 09 280 80 24 (9u-12u).
Gemeentelijke diensten
Onze dienstverlening blijft zoals voorheen bereikbaar, via e-mail en telefoon. Waar nodig kunt u
ook terecht in onze gemeentelijke gebouwen,
maar enkel na afspraak. Een overzicht van alle
diensten vindt u terug op www.depinte.be.
Algemeen nummer
09 280 80 80
Gemeentelijke gebouwen
Onze gemeentelijke gebouwen zijn opnieuw open
voor sportactiviteiten. Voor culturele activiteiten
is het vanaf nu (beperkt) mogelijk lokalen te
huren. Alle verenigingen werden geïnformeerd.

SOCIALE DIENST
Het coronavirus zorgt ervoor dat meer mensen in
moeilijkheden geraken. Heb je financiële
moeilijkheden? Heb je nood aan ondersteuning?
Heb je vragen? Onze sociale dienst staat klaar
om jou te helpen.
Je kan elke voormiddag bellen naar 09 280 72 99
of mailen naar info@sociaalhuisdepinte.be

BELACTIE 70-plussers
Tijdens deze corona-crisis werd - samen met de
vrijwilligers van De Pinte Helpt - reeds tweemaal
een belactie gedaan naar alle 70-plussers. Deze
actie wordt tegen eind juni nog éénmaal herhaald
in het kader van corona. Nadien willen wij deze
actie jaarlijks herhalen. U mag het altijd aangeven als u liever niet meer gebeld wenst te
worden.

Tijdens de zomervakantie en buiten de periode
van de speelpleinwerking wordt er voorzien in
buitenschoolse kinderopvang. Meer info via
www.depinte.be/buitenschoolseopvang.
Onze sportkampen zijn reeds allemaal volzet.
Sorry!
Het jeugdhuis wordt terug opengesteld vanaf 1
juli. Aanvragen verlopen via de jeugddienst.
Er is uiteraard ook een groot aanbod van nietgemeentelijke organisaties en verenigingen (zie
volgende blokje).

#ZOMER9840
Voor vele inwoners wordt het ongetwijfeld een
bijzondere zomer, die er anders zal uitzien dan
oorspronkelijk voorzien. Een overzicht van alles
wat in onze gemeente zal plaatsvinden, kan je
vanaf 20 juni terugvinden op onze website
www.depinte.be/zomer9840
Plaats je een mooie foto vanuit onze gemeente
op je sociale media? Vermeld er dan zeker de
hashtag #zomer9840 bij! Uit alle foto’s
selecteren we achteraf de mooiste voor onze
corona-tentoonstelling.

AANVRAAG VAKANTIESTRATEN
In onze gemeente is het concept ‘speelstraten’ al
even ingeburgerd. De straat wordt dan voor een
bepaalde periode afgesloten voor alle doorgaand
verkeer zodat de kinderen zich zorgeloos kunnen
amuseren.
Om in deze periode kinderen maximaal de kans
te geven om buiten te spelen, breiden we de
periode waarin de speelstraten georganiseerd
worden uit tot de hele zomervakantie en spreken
we van vakantiestraten.
Wil je weten hoe je dit aanvraagt? Surf dan snel
naar www.depinte.be/vakantiestraten.

