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erken onze trage
wegen en geniet van
de duisternis

Zaterdag 10 oktober 2015 maak je kennis met de Trage wegen
van De Pinte, vanaf 19u laat je je onderdompelen in de duisternis

Programma
16u-18u:

geocaching langs trage wegen
in het Parkbos

18u15:

officiële opening naambordjes
trage wegen — POLS & Erfgoedcel Leie Schelde

18u30:

drankje + broodje

19u:

Spannende activiteiten zoals sterrenkijken,
kennismaken met nachtdieren, spannende verhalen
en wie weet wat nog meer

Afspraak:

park Scheldevelde om 16u

Inschrijven: milieudienst@depinte.be of 09 280 80 24
ten laatste op 30 september 2015

3

H

4

elp ons klimaat
Duurzaam Energieactieplan

De Pinte tekende het Burgemeesterconvenant en wil
minstens 20% minder CO2
uitstoten tegen 2020. Om dit
te bereiken werkt De Pinte samen met verschillende organisaties aan een duurzaam energie actieplan. We willen de bewoners en organisaties optimaal betrekken bij de opmaak
van dit plan.
We dagen iedereen uit om
mee te denken.
Op donderdag 15 oktober
worden de ambities en de nulmeting (hoeveel broeikasgassen stoot De Pinte uit in 2011)
van De Pinte toegelicht.
Dit om 20u in de raadzaal van
het gemeentehuis.
Daarna denken we in thematische workshops na over hoe we
dit kunnen waarmaken.
We horen graag uw ideeën en
voorstellen rond:




Energie en wonen
Mobiliteit

Indien je er bij wil zijn en de
toekomst van jouw gemeente
mee wil vorm geven, schrijf je
dan snel in.
Geef aan over welke thema je
wil meedenken.'
Meer info en inschrijvingen bij mariska.samyn@depinte.be.
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aar naartoe?
Ga mee naar Parijs!
Van 30/11 tot 11/12/2015 vindt in Parijs de 21ste klimaatconferentie van de Verenigde Naties plaats. Alle deelnemende landen
moeten plannen indienen om de eigen CO2 uitstoot in te perken.
Met Climate Express wil de klimaatbeweging 10.000 Belgen naar
Parijs brengen. Zij zullen daar hun stem laten horen en hun eisen kracht bij zetten.
Na de trein naar Warschau in 2013; met de fiets, de bus of de
trein naar Parijs? Yes we can! Het wordt een onvergetelijke en
betekenisvolle uitstap!

Wil je meer weten, neem een kijkje op www.climate-express.be en wil je deelnemen, neem
contact op met milieudienst@depinte.be want de gemeente voorziet een financiële ondersteuning!

WAT NU ?!
Eind 2015 verstrijkt de deadline voor de Millenniumdoelstellingen. Die zorgen voor een vooruitgang in de
strijd tegen armoede. Maar toch is de ongelijkheid wereldwijd toegenomen en moet de economie duurzamer.
2015 is een kanteljaar . De wereldleiders in de VN beslissen wat er na deze millenniumdoelstellingen komt.
De zogenaamde 17 sustainable development goals of
duurzame ontwikkelingsdoelen.
Hecht je belang aan mondiaal welzijn en duurzame ontwikkeling? Wil je te weten komen hoe het nu zit met
het aflopen van de millenniumdoelstellingen (eind
2015) en de introductie van de Sustainable Development Goals (SDGs: 2016-2030)?
Kom naar WAT NU ?! Een boeiende infoavond met Prof.
dr. Dries Lesage (Ugent), de nodige animatie en een
drankje aangeboden door de gemeente!
Vrijdag 16 oktober om 20u00 in de bibliotheek
van De Pinte.
Inschrijven kan bij de milieudienst, 09/280.80.24 of via
milieudienst@depinte.be. Wil je jouw stem laten horen
teken dan alvast ook de petitie op www.action2015.be
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fval vermijden
Een 10 op 10 van moeder natuur!

Wil je dit schooljaar echt goede punten scoren?
Ga dan afvalarm naar school! Enkele kleine tips helpen je al een heel eind op weg.






Brengt taxi papa of mama de kinderen dagelijks naar school? Dat zorgt niet alleen voor
heel wat verkeer rond de school, maar helaas ook voor enorm veel vervuiling. Da’s een
jammere zaak, zeker als de school op fiets- of wandelafstand ligt. Het tochtje naar
school is goed voor je conditie en het milieu, twee vliegen in een klap!
Bij de keuze van je schoolgerief kan je het milieu ook een handje helpen, ga bijvoorbeeld
altijd voor spullen uit een sterk, milieuvriendelijk materiaal. Kies bij schriften en papier
voor een gerecycleerde variant. Vermijd ook zoveel mogelijk verpakkingen, denk maar
aan aluminiumfolie en brikjes of flesjes. Een brooddoos en drinkfles zijn altijd een goed
idee!
Denk ook twee keer na voor je iets afdrukt, zorg dat je geen onnodige exemplaren print.
Overlees daarom op voorhand nog eens extra en zet zeker ook je spellingscontrole aan.
Recto verso printen verkleint de papierstapel. Toch een foutje ontdekt? Hergebruik deze
pagina’s zeker als kladpapier.

De juiste weg voor gebruikte frituurvetten en -oliën
De Belgen zijn grote fans van hun goudgele frieten en velen eten ook graag eens fondue. Daarvoor hebben we natuurlijk heel wat olie en vetten nodig,
maar wat doe jij met jouw gebruikte frituurvetten en –oliën
(GFVO)?
Het juist antwoord is eenvoudig: ze in een plastic fles gieten
en ze naar het recyclagepark brengen. Ook bij de ophaling
van het klein gevaarlijk afval ben je welkom met jouw GFVO.
Wat doe je zeker niet? Gebruikte frituurvetten of –oliën weggieten langs de afvoer! Da’s niet alleen ongelooflijk slecht
voor het milieu, het zou je ook een ontstopbeurt kunnen kosten. De restafvalzak is ook niet de goede oplossing.
Gebruikte vetten en oliën kunnen dienen voor de productie
van biodiesel. Het is ook mogelijk om warmte en elektriciteit
op te wekken door olie of vet te verbranden met aangepaste
motoren. Er kunnen zelfs industriële producten van gemaakt
worden zoals smeermiddelen.
Het is duidelijk: je gebruikte frituurvetten en –oliën laten recycleren levert heel wat op!

K
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ringwinkel

IN HET NAJAAR
Noteer onderstaande themaverkopen zeker in je agenda:
Vanaf 08/09

STUDENTENACTIE
Studenten starten het nieuwe academiejaar goed in De Kringwinkel

17/10

DAG VAN DE KRINGWINKEL
Dé hoogdag van De Kringwinkel! Animatie, themaverkopen en veel leuke
extra’s. Een dag boordevol acties in elke Kringwinkel.

Vanaf 12/11

SINTERKLAAS
De Sint en zijn pieten vullen de rekken van De kringwinkels in de Tarbotstraat, Brugsesteenweg, Pijndersstraat, Evergem, Deinze en Nazareth
boordevol speelgoed

Vanaf 10/12

EINDEJAARSFEESTEN
Kerstversiering, feestartikelen, geschenkenmarkt,… toffe eindejaarsideeën
vind je in De Kringwinkel.
Wil je schitteren tijdens de feesten? Feestkledij vind je in de winkels in de
Kortrijksepoortstraat en de Vlaamsekaai.

GRATIS ophaaldienst : 09 224 07 15
P.S. ELEKTRO MAG DEFECT ZIJN
www.uwkringwinkel.be
info@uwkringwinkel.be

D

ag van de
Kringwinkel
Zaterdag 17 oktober 2015
De Dag van De Kringwinkel is dé hoogdag van De
Kringwinkel en vindt dit jaar plaats op
zaterdag 17 oktober. Op deze feestelijke opendeurdag wordt animatie, workshops, muziek, themaverkopen en veel leuke extra’s voorzien.


Brugsesteenweg 354, Gent
Hifimateriaal – het betere boek – Halloween



Tarbotstraat 21, Gent
Brocante – stripverhalen – koken
14u – 16u: vintage kapsalon



Vlaamsekaai 10, Gent
Lederwaren
14u – 16u: stijladvies



Pijndersstraat 52 (Dampoort), Gent
Muziekinstrumenten – serviezen – speciaal glas – Coca-Cola



Kortrijksepoortstraat 44, Gent
Naaigrief - juwelen
13u – 17u: workshop juwelen maken met recyclagematerialen



Slachthuisstraat 18b, Deinze
Disney – stockverkoop – brocante
14u – 16u: ballonplooien voor kinderen



Hooiwege 40, Evergem
Playmobil – lego – babyspullen
Vanaf 14u: optreden Goes



‘s Gravenstraat 134, Nazareth
Babydroomwereld
10u – 12u: ballonplooien voor kinderen

+ KLEDIJACTIE: 2 KOPEN + 1 GRATIS
+ 16 KLANTEN SHOPPEN GRATIS
Sta jij aan de kassa als onze weldoener belt, dan win je je aankopen!
www.uwkringwinkel.be
info@uwkringwinkel.be
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Bestelformulier
Meer leven voor je tuin
Dit jaar krijg je opnieuw de kans om streekeigen plantgoed aan te kopen tegen
voordelige prijzen. De voordelen van streekeigen soorten tegenover uitheemse planten zijn talrijk: veel goedkoper, snellere groei, langere levensduur, beter bestand tegen grillen van ons klimaat en tegen plagen. En ze brengen natuur binnen handbereik
(vogels, insecten, kleine zoogdieren…). Door het aanplanten van hagen en houtkanten
in tuinen krijgt de natuur meer kansen in ons verstedelijkt gebied. Ze dragen bovendien bij tot de ontwikkeling van een aantrekkelijk en leefbaar buurtleven.
De haagplanten worden aangeboden in enkelvoudige– en samengestelde pakketten.
Voor wie het allemaal wat ruiger mag en veel ruimte heeft, kan gerust een vogelbosje overwegen. Voor wie nog wat meer zuurstof wenst, is het planten van een
boom het overwegen waard.

WIJKEN VOOR
MEER NATUUR

BESTELBON

10

Geef zeker voor dinsdag 13 oktober 2015 de bestelbon af of stuur hem op naar gemeente De Pinte,
t.a.v. Mariska Samyn, Koning Albertlaan 1 en stort voor deze datum het verschuldigde bedrag op rekening BE24 0910 1932 3338.
Op het overschrijvingsformulier vermeld je aanbod plantenpakket als mededeling.
Op zaterdag 7 november van 10 tot 13 uur kan je je bestelling afhalen aan de werkplaats van het
gemeentehuis, Koning Albertlaan 1. De besteller verklaart zich akkoord met deze bestelvoorwaarden.
Indien er onvoldoende bestellingen zijn, gaat deze aankoop niet door.

Besteller
Naam: _______________________________________________________________
Adres: _______________________________________________________________
Tel.:

_______________________________________________________________

E-mail: _______________________________________________________________
Wenst volgende pakketten of bomen aan te kopen:
Naam

Aantal

Prijs

Bedrag

Plantenpakketten
1.

Meidoornhaag

10 EUR

2.

Beukenhaag

20 EUR

3.

Haagbeukenhaag

15 EUR

4.

Doornloze haag

12 EUR

5.

Doornige haag

11 EUR

6.

Bloesem– en bessenhaag

12 EUR

7.

Gemengde haag

15 EUR

8.

Houtkant gewone gronden

8 EUR

9.

Vogelbosje

5 EUR
Bomen

10. Wilde lijsterbes

11 EUR

11. Zachte berk

11 EUR

12. Zomereik

16 EUR

13. Zomerlinde

13 EUR

14. Zwarte els

11 EUR
TOTAAL

Plaats van de aanplant: …………………………………………………………………………………
Datum: ……………………………..

Handtekening:

Ondergetekende verklaart in overeenstemming te zijn met de geldige wet -en regelgeving.
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1. hagen
De planten uit de pakketten zijn streekeigen soorten en hebben een hoogte van 50 tot 100 cm. Per
pakket worden 4 planten per meter gebruikt. Hou rekening met de vereiste groeiruimte per soort en
uiteraard met het resultaat dat je voor ogen hebt: hoe losser en breder de haag mag zijn, hoe minder
planten per lopende meter. Alle pakketten zijn geschikt voor 10m haag. Het is een absolute must om
soorten in een haag te mengen om je haag enige natuurwaarde te geven.

1.1 enkelvoudige hagen
1. MEIDOORNHAAG
De witte bloemen bevatten nectar en worden veel bezocht door insecten. De
bessen worden graag gegeten door allerlei vogelsoorten.
Aantal: 40 planten. 10 EUR/ pakket.
2. BEUKENHAAG
Het bruine herfstblad blijft tot het voorjaar aan de plant zodat de haag ook in
de winter een tamelijk goede visuele afscherming vormt. Gezien het natuurlijke karakter van de actie wordt enkel de groene variant en niet de rode
kweekvorm aangeboden. Aantal: 40 planten. 20 EUR/ pakket.
3. HAAGBEUKENHAAG
Deze haag stond vroeger rond het boerenerf en kan verward worden met de
rode beuk. Aantal: 40 planten. 15 EUR/ pakket.

1.2 samengestelde hagen
4. DOORNLOZE HAAG
Een echte omheiningshaag die je de gewenste ruimte kan geven door twee
keer per jaar te snoeien. Aantal per soort: 8 x wilde liguster, 10 x veldesdoorn, 8 x rode kornoelje, 10 x haagbeuk, 4 x Gelderse roos.
12 EUR/ pakket
5. DOORNIGE HAAG
Dit pakket vormt een ondoordringbare haag voor afscherming, met een minimale snoei voor bloem– en vruchtvorming. Aantal per soort: 25 x meidoorn,
10 x sleedoorn en 5 x hondsroos. 11 EUR/ pakket.
6. BLOESEM– EN BESSENHAAG
Dit pakket bevat bloeiende en bessendragende struiken. Door de variatie is
bloei verzekerd in de zomer. Aantal per soort: 8 x Gelderse roos, 8 x meidoorn, 8 x rode Kornoelje, 8 x wilde kardinaalsmuts en 8 x sporkehout. 12
EUR/ pakket
7. GEMENGDE HAAG
Deze gemengde haag bestaat uit verschillende groepjes van planten van één
soort naast elkaar en vormt als het ware een lint van verschillende kleuren.
Aantal per soort: 8 x beuk, 8 x haagbeuk, 8 x meidoorn, 8 x veldesdoorn en
8x wilde liguster. 15 EUR/ pakket

2. houtkanten
Wie over voldoende ruimte beschikt, kan zich aan een houtkant wagen. Na enkele jaren drastisch
snoeien, is het onderhoud beperkt: een kapbeurt kort boven de grond om de 5 tot 10 jaar. Het
pakket is goed voor 20 m houtkant op enkele rij (minimale breedte is 3 m) of 10 m op dubbele rij
(minimale breedte is 5 m). De plantafstand bedraagt minimaal 1 m tussen de planten onderling
en tussen de rijen.
8. HOUTKANT, gewone grond
Dit pakket is een houtkant met soorten die van nature eerder thuishoren op
gronden die niet al te nat zijn.
Aantal per soort: 3 x gewone es, 3 x zomereik, 3 x winterlinde, 3 x zoete kers,
3 x vogelkers en 2 x lijsterbes. 8 EUR/ pakket
9. VOGELBOSJE
Dit pakket biedt beschutting en voedsel voor vogels.
Aantal planten per soort:
2 x sleedoorn, 3 x meidoorn, 3 x Gelderse roos, 3 x rode kornoelje,
3 x sporkehout en 3 x hazelaar. 5 EUR/ pakket

3. bomen
Bomen maken het plaatje van uw tuin compleet. Ze zijn niet alleen prachtig en rustgevend om
naar te kijken, maar vaak ook nuttig. Bomen zuiveren namelijk de lucht, vergroten de leefbaarheid, beschermen tegen erosie, huisvesting voor veel dieren, ...
10. WILDE LIJSTERBES
Lijsterbes vraagt een open, vrij lichte bodem. Hij is bodemvaag, maar
verkiest licht zure, humusrijke zand-, leem- of veenbodems. Kleine boom,
tot 15 meter hoog; met open, eivormige, kroon en slanke stam. Bloeit in meijuni.
11. ZACHTE BERK
Heeft een voorkeur voor vochtige, veenachtige en moerassige gronden, maar kan
ook groeien op weinig vruchtbare en op kalkhoudende bodems. Voor een ideale
groei verkiest zachte berk een zonnige standplaats met een goed gedraineerde, lichte leembodem.
12. ZOMEREIK
De zomereik groeit traag en kan heel oud worden. Hebben een dikke stam en
kunnen tot 35 meter hoog worden. De overbekende eikels hangen met 1 tot 5
aan een gemeenschappelijk steeltje. In de herfst verkleurt de eik roestbruin.
13. ZOMERLINDE
Zomerlinde houdt van niet te natte, vruchtbare (kalkhoudende) leembodems.
Het is een uitgesproken warmteminnende boomsoort die het liefst op zuidhellingen staat. Bloei in juni-juli, de bloemen geven een zoete geur.
14. ZWARTE ELS
De zwarte els is bij ons een zeer algemene boom van moerassige plaatsen en
waterkanten. Bloeit in februari-maart. De mannelijke katjes hangen in trossen
en zijn donkergeel. De vrouwelijke katjes vormen korte rechtopstaande trossen
en zijn donkerrood. Ze rijpen in het voorjaar en blijven het hele jaar aan de boom.
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ktober,
hou het sober
Een verantwoord energieverbruik
Gezinnen, ondernemingen, overheidsdiensten
en andere instellingen kunnen hun gedrag aanpassen om economische en milieuredenen,
maar ook om de bevoorrading in geval van
schaarste te garanderen.
Iedereen kan zijn steentje bijdragen om het
elektriciteitsverbruik te beperken.
VERLICHTING










Doof de lichten wanneer u een ruimte of
een gang verlaat.
Beperk het aantal lampen in de ruimte
waarin u zich bevindt en stem de lichtsterkte af op de uit te voeren taak
(koken, lezen, andere activiteit, …).
Gebruik lampen die weinig verbruiken:
een spaarlamp verbruikt minder elektriciteit dan een gloeilamp en biedt een lichtsterkte die minstens 4 keer hoger is.
Gebruik geen ‘energievreters’, zoals halogeenlampen.
Vermijd decoratieve verlichting.
Zorg ervoor dat er zoveel mogelijk natuurlijk licht binnenkomt.

ELEKTRISCHE VERWARMING
Wanneer u thuis bent
Verwarm de leefruimten (vb. keuken,
living) tot maximaal 19°C-20°C.
‘s Avonds

Sluit gordijnen en rolluiken.
‘s Nachts en wanneer u niet thuis bent

Laat de temperatuur in de leefruimten en
in de kamers zakken tot maximaal 15°C16°C.

Stel de temperatuur in op 12°C wanneer
u langdurig afwezig zal zijn.



ELEKTRISCHE APPARATEN






Gebruik uw wasmachine, droogkast
en vaatwasser, indien mogelijk, na
21u. of tijdens de daluren (over het
algemeen tussen 22u en 6u ‘s morgens).
Was op lage temperatuur, bijvoorbeeld 30°C.
Gebruik een laptop in plaats van een
vaste computer.

APPARATEN IN WAAKSTAND






Schakel al uw apparaten (computers,
televisie, decoder, DVD-speler, hifiketen) volledig uit, zet hen niet in
waakstand.
Trek de lader van uw GSM of laptop
uit het stopcontact wanneer het opladen gedaan is.
Steek de apparaten zonder schakelaar in een contactdoos mét schakelaar en zet de schakelaar uit wanneer de apparaten niet gebruikt worden.

D
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uurzaam bouwen
Uw droomhuis? Begin met bouwadvies.

Verlaag je woonkosten en verhoog je leefcomfort: vraag NU advies.
Een beter wooncomfort, lagere energiekosten en een gezonde woonomgeving. Dát is duurzaam
bouwen. Duurzaam betekent dat je nu bewuste keuzes maakt, waar je later nog veel plezier aan
beleeft. Ga je bouwen of verbouwen? Wil je meer weten over premies, isolatie, ventilatie, verwarming, zonne-energie of materialen? Neem dan contact op met het Oost-Vlaamse Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen.
"Na het advies wist ik perfect hoe dik
ik mijn dak moest isoleren en waar ik
premies moest aanvragen". An bevestigt dat het advies een goed
“Dank zij het bouwadvies
zicht geeft op de voor- en nadewist ik waar ik moest op letlen van wat ze wilde aanpassen.
ten bij de uitvoering van onze
verbouwing, zeker bij luchtdichting is dit belangrijk” vertelt Lieven die zelf graag de
handen uit de mouwen
steekt.

Tijdelijk aanbod: bouwadvies op bis en win
een renovatieadvies aan huis!
Van 3 tot 11 oktober 2015 is het Steunpunt
Duurzaam Wonen en Bouwen aanwezig op het
Bouw- en Immo Salon in Gent. Tijdens de beurs
kan je op de stand (nr 1487) terecht voor een gratis duurzaam bouwadvies van 20 minuten.
Schrijf je hiervoor in via www.bisbeurs.be
>bezoekers > advies@bis > duurzaam bouwadvies.
Breng je plannen gerust mee!
Nieuw! Kom naar de bisbeurs en win een persoonlijk renovatieadvies aan huis.
--------------------------------------------------------Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen
Oost-Vlaanderen
www.bouwwijs.be
dubo@oost-vlaanderen.be
09/267 78 07

"Een onafhankelijke
mening op al onze
vragen over ons
verbouwing !" is de
enthousiaste reactie van Tim Bracke.

S
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teun 11.11.11

Sociale bescherming voor iedereen!
Je hebt je hele leven hard gewerkt maar krijgt geen pensioen.
Je wordt ziek maar kunt niet naar het ziekenhuis of de dokter betalen.
Je verliest je job of je hebt een ongeval op je werk en wordt gewoon naar huis gestuurd, zonder vervangingsinkomen of zorg.
11.11.11 voert samen met de ngo’s, vakbonden en mutualiteiten twee jaar lang campagne
voor sociale bescherming voor iedereen in Noord en Zuid. Een goede sociale bescherming is
een garantie voor een menswaardig leven.
Supporter mee, beweeg mee, doe mee!
Registreer je op www.Socialebescherming.be en ontvang gratis een pakket supportersmateriaal!
Ook dit jaar is er terug de broodzakkenactie in oktober en november. Midi, Hanssens en
Rutsaert nemen deel aan deze actie. Hun brood wordt verpakt in zakken waarop de informatie
van de 11.11.11 actie vermeld wordt. Alvast bedankt aan de bakkers.
Een terugblik
In 2014 was er de actie ‘Sorry is niet genoeg’. Resultaat hiervan is dat de Vlaamse regering in
mei 2015 een stappenplan uitbracht om voedselverspilling tegen te gaan. Doel is om tegen
2020 de verspilling met 15% terug te dringen. Ook de Federale Raad Duurzame Ontwikkeling
heeft een advies over voedselverspilling aangenomen, een aantal van de eisen van 11 11 11
werden vermeld.
En de centen?
In totaal werd 5.651.206 euro opgehaald.
In De Pinte was dat 18.625,07 euro of 1,62 euro per inwoner. In Oost-Vlaanderen zijn we koploper voor het bedrag per inwoner! De lokale actie (straatverkoop en activiteiten) bracht
4.155,50 euro op. Met dank aan Home Thaleia die de kruidenpotjes , douchegel en lavendelzakjes leverden. De overschrijvingen en vaste schenkers naar BE30 0000 0000 1111 waren
goed voor 12.502,68 euro en de toelage van de gemeente bedroeg 1.966,89 euro.
Proficiat en bedankt De Pinte! We doen zo voort!
Dank ook aan alle vrijwilligers die mee actie voerden.
Bron: financieel verslag 2014 van 11.be

F
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air Trade week
Van 7 tot 17 oktober 2015
vieren we de Week van de Fairtrade
Deze begint, volgens de traditie, de eerste
woensdag van oktober en duurt 10 dagen lang
met evenementen en activiteiten in jouw gemeente, jouw bedrijf, jouw supermarkt en jouw
winkel.
ALS CONSUMENT: in je supermarkt, zoek naar
het blauw-groene Fairtrade label en kies voor deze eerlijke producten. Supermarkten zoals Carrefour, Delhaize, Colruyt en Lidl zetten hun Fairtrade assortiment in dek kijker.

ALS OUDERS: je kinderen krijgen de kans deel te nemen aan een grote scholenactie. Via
aantrekkelijk lesmaterialen leren ze heel wat bij over Fairtrade. En hun klas kan ‘Faire klas
2015-2016’ worden. Hieraan zijn een heleboel leuke prijzen verbonden! Help hen om deel te
nemen via www.fairtradeatschool.be
ALS WERKNEMER: moedig je bedrijf aan om een Havelaar te winnen. Dit is een erkenning
voor bedrijven die structureel Fairtrade producten consumeren op de werkvloer.
www.fairtradeatwork.be

Gratis chocolade bij de Wereldwinkel
op zaterdag 17 oktober
Ter gelegenheid van de Week van de Fair Trade, ontvangt
elke klant een tablet (100 gr) naar keuze van één van de zes
nieuwe biochocolades.
Van alle ingrediënten in deze tabletten kan Oxfam precies
zeggen van waar ze komen. Ze garanderen dat er geen kinderarbeid aan te pas kwam en dat aan de boer voor elk cacaoboontje een eerlijke prijs betaald werd.
Dit garandeert hem een waardig inkomen, en daar boven op
betaalt Oxfam hem zoals aan al zijn boeren een fairtradepremie, die hij kan investeren in betere landbouwtechnieken,
productontwikkeling, opleiding, gezondheidszorg, huisvesting
en infrastructuur.
Kiezen voor Oxfam Fair Trade producten betekent een beter
leven creëren voor duizenden gezinnen in het Zuiden.
De Wereldwinkel, Polderbos 2, is open elke woensdag en zaterdag van 10 tot 12 uur en van 14 tot 18 uur.

W
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eetjes

Treecological.be
Turning Travel Into Trees
Eén van de grote uitdagingen van onze
tijd is het vermijden en verminderen
van onze eigen CO2-uitstoot.
En dat kan op heel veel manieren, bv.
door zo vaak mogelijk te kiezen voor
duurzaam vervoer. Door bewust om te
gaan met ons energieverbruik. Door
onze eet- en consumptiepatronen wat
bij te sturen, en te kiezen voor lokaal
geproduceerde voedingswaren of voor
een vegetarisch alternatief. Door systematisch te kiezen voor producten uit
duurzaam geproduceerd hout...
Maar tegelijkertijd is het vermijden van
CO2-uitstoot soms gewoon praktisch
onmogelijk.
Ontwikkeld door BOS+ en Ecolife, is
Treecological.be het ideale instrument
om na je vakantie je CO2-balans weer
in evenwicht te brengen.
Treecological.be: Turning Travel Into
Trees.

Eén bloembol kan bijenlevens redden
Door allerlei redenen zijn bijen en nectarminnende insecten
de laatste jaren sterk bedreigd. Voor de bestuiving van oa
bepaalde groenten en fruit zijn ze nochtans van groot belang. Zonder bestuiving worden geen vruchten gevormd.
Eén van de problemen is het gebrek aan nectar en stuifmeel in het vroege voorjaar en het late najaar. De Provincie Oost-Vlaanderen roept haar inwoners op om het bijenbestand te helpen en biedt gratis zakjes krokusbollen
aan. Draag jij je steentje bij ?
Alle Oost-Vlaamse steden en gemeenten springen alvast in
de bres en zorgen voor de verdeling van de bloembollen.
In De Pinte kun je de bloembollen afhalen in het gemeentehuis bij de milieudienst op 7 en 14 oktober tijdens de
openingsuren. Dit zolang de voorraad strekt.
Plant de bollen dit najaar, zo bied je bijen en nectarminnende insecten in het vroege voorjaar voedsel aan als de
krokussen bloeien.
Alle info over waar en wanneer je de zakjes kan afhalen,
vind je op www.oost-vlaanderen.be/bijen.
Haast je, het aantal
zakjes is beperkt.

Natuur.Boven-Schelde heeft nu ook
zijn eigen facebookpagina





Wil je op de hoogte blijven van wat er in onze afdeling
aan leuks werd gespot?
Wil je uitgenodigd worden voor (soms
last minute ingeplande) activiteiten?
Hou je van een tip voor een interessant boek? Of van
een interessante promotie voor natuurstudiemateriaal?

Ligt de natuur in Merelbeke,
De Pinte, Gavere en Melle je na
aan het hart of ben je gewoon
in voor interessante en actuele facebookpagina’s?
Surf dan gauw naar onze facebookpagina

Literatuur
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Zelf denken
Een leidraad voor verzet
Harald Welzer
Harald Welzer weet haarfijn de mechanismen bloot te leggen die de daadwerkelijke
veranderingen fnuiken. Als sociaalpsycholoog laat Welzer zien hoe ecologische kwesties steeds terug te voeren zijn op sociale
en culturele kwesties: ze gaan altijd over de
bestaansvoorwaarden van menselijke gemeenschappen. En ze zijn zo ingebed in onze cultuur en denken, dat we ons vaak niet
eens bewust zijn van onze alledaagse routines. En iets waarvan je je niet bewust bent,
kun je niet bekritiseren of in twijfel trekken.
Harald Welzer biedt in dit boek een aanstekelijke analyse en inspirerende voorbeelden
van ondernemers en gemeenschappen die
wel, en met succes, het roer hebben omgegooid.

De Voedselparadox
John Habets & Henk Goudemans (red.)
De voedselparadox legt de belangrijkste gebreken bloot van de hedendaagse marktgeoriënteerde 'ieder voor zich'-samenleving,
die 'de economie' en 'de markt' centraal
stelt en waarin mensen in feite veroordeeld
zijn tot kritiekloos 'meedoen'.
De voedselparadox schetst ook contouren
van een andere wereld: de wereld waarin
ménsen ertoe doen en de dominantie van
markten verleden tijd is. Een wereld waarin
de relatie tussen mensen rust op een uniek
stelsel van mensenrechten dat er in feite al
langere tijd is.
Een andere wereld is mogelijk!

S
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tof tot nadenken
Bomen redden honderden levens per jaar

Bomen hebben een belangrijke invloed op de
volksgezondheid. In de VS redden ze jaarlijks
850 levens en vermijden ze 670.000 gevallen
van ademhalingsproblemen, berekenden onderzoekers van het Amerikaanse Agentschap voor
Bosbeheer.
De invloed van een boom op de luchtvervuiling
is relatief beperkt: een boom verbetert de luchtkwaliteit met gemiddeld minder dan 1 procent.
Toch hebben bomen daarmee al een meetbare
invloed op de volksgezondheid, zeggen de onderzoekers. In de studie, die verscheen in Proceedings of the National Academy of Sciences,
berekenden ze dat bomen in de VS jaarlijks
voor 7 miljard dollar aan gezondheidskosten
uitsparen.
Opvallend is het verschil tussen landelijke gebieden en stadsgebieden: in landelijke gebieden
filteren bomen relatief meer vervuiling uit de
lucht, maar in stedelijke gebieden is de gezondheidsimpact veel groter. "Wat betreft de impact
op de volksgezondheid scoren bomen in stedelijke omgevingen veel hoger dan bomen op het
platteland, door hun nabijheid tot de mens",
zegt Dave Nowak, een van de onderzoekers.
"We stelden vast dat, over het algemeen, een
dichtere begroeiing ook tot meer afname van
vervuiling leidt, en dat die op haar beurt leidt tot
positieve effecten op de volksgezondheid."
De studie concentreerde zich op vier stoffen
waarvan de Amerikaanse milieudienst EPA heeft
vastgesteld dat ze schadelijk zijn: stikstofoxide,
ozon, zwaveloxide en fijn stof. Door die stoffen
uit de lucht te filteren, verminderen de bomen de
kans op longziekten, hart- en vaataandoeningen
en neurologische problemen.
Een onderzoek in 2005 in de VS schatte het aantal vroegtijdige overlijdens door fijn stof op
130.000 per jaar en door ozon op 4.700.

Eerder onderzoek toonde al aan dat er
minder misdaad voorkomt in stadsdelen
met meer bomen. Onderzoekers van de
Universiteit van Vermont bestudeerden
de misdaadcijfers in de stad Baltimore
en legden die naast hoge resolutiebeelden van het bladerdak in en rond de
stad.
Ze stelden vast dat er minder diefstallen,
inbraken, overvallen en schietpartijen
plaatsvonden naarmate er meer bomen
stonden. Tien procent meer bomen
kwam overeen met 12 procent minder
misdaad. Staan de bomen op het openbare domein, dan is het effect nog groter.
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Deze brochure werd gedrukt op gerecycleerd papier
met vegetale inkten en
zonder gebruik van vluchtige organische stoffen (VOS).
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