MEI - JUNI 2008
Afgiftekantoor:
Kasteellaan 2 - 9840 De Pinte

Infokrant
DE PINTE
Tweemaandelijkse publicatie - 8de jaargang nr. 3

Volgende infokrant
(juli-augustus 2008)
Teksten worden verwacht
uiterlijk op 25 mei bij de
communicatieambtenaar,
Isabel Coppens
Koning Albertlaan 1
9840 De Pinte
tel. 09 280 80 89
fax 09 282 99 21
communicatie@depinte.be

In dit nummer:
• Activiteitenkalender

2

• Ruimtelijke ordening & werken

5

• Leven & wonen

6

• Milieu & duurzaamheid

12

• Cultuur & vrije tijd

17

• Bibliotheek

26

• Sport

27

• Jeugd

32

• Welzijn

37

• Politie

38

• Verslaggeving raden

39

• Meldingen

40

Openingsuren
gemeentehuis
- Elke werkdag
van 9 tot 12 uur
- Maandagavond
van 17.30 tot 19.30 uur
- Woensdag
van 13.30 tot 16 uur
(enkel voor de uitreiking
van identiteitskaarten)

26/4: Start ‘Met belgerinkel naar de
winkel’ - p. 8
11/5: Bloemenmarkt Zevergem - p. 22
18/5: Dag van het Park met gratis
bio-picknick, tal van activiteiten
voor kinderen, concert,
workshop, infostanden,... - p. 21

10/6: Zitdag invullen belastingaangifte
- p. 8
Gemeente De Pinte werft aan:
- diensthoofd grondzaken
- verantwoordelijke financiële dienst
- administratief medewerker
p. 6

• De Pinte maakt werk van eigen huisstijl en nieuw logo p. 10
• Uitgebreide bijdrage cultuur in deze infokrant, met onder meer ondersteuning wijkfeesten (p. 18 en 19) en artotheek (leen eens een kunstwerk uit!) p. 20
• Voor de jongsten: sportkampen (p. 27) en nieuws van de jeugddienst vanaf pagina 32
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OCP
x
x
x
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Verantwoordelijke uitgever: College van burgemeester en schepenen, Koning Albertlaan 1, 9840 De Pinte

Agenda mei - juni 2008
za. 26/4

(tot 2/5) - Brasserie ’t Klooster
- gratis inkom
WAK: Fototentoonstelling
- zie pag. 20
Fotoclub De Spiegel
Leo Van Steenbergen: 09 282 57 26

za. 26/4

Start Met belgerinkel naar
de winkel - zie pag. 8

zo. 27/4

ma. 28/4

wo. 30/4

om 14 uur - Sint-Lievenscollege,
Zilverenberg 1, Gent - gratis
Pretornooi provinciale koorzangtornooien
Vocaal Ensemble Seicento
Linda Moeyaert - Gerris:
09 343 09 30
www.seicento.be
om 14 uur - De Veldblomme
- gratis
55+: Verwenhapjes
KVLV Zevergem
Marianne Aerssens: 09 222 42 48
vanaf 19.00 uur - De Veldblomme - E 15 / E 5 (tot 10 j.)
Mei-avond: etentje (cava,
beenham, koffie en cake)
Curieus en Sp.a De Pinte
katie.vancauwenberge@pandora.be

zo. 4/5

zo. 4/5

zo. 4/5

do. 8/5

do. 1/5

za. 3/5

za. 3/5

za. 3/5

om 9.30 uur - kerk Zevergem
- gratis
Opluisteren Gospelviering
t.g.v. Hemelvaart
Parochiaal zangkoor Suverlike
www.zevergem.org
om 14 uur - garage Standaert gratis (eigen vervoer / carpoolen)
Wandeling i/d Vlaamse
Ardennen
Seeveringa-koor
Eddy Detemmerman:
09 385 57 77

om 9.30 uur - kerk Zevergem
- gratis
Opluisteren viering
Parochiaal zangkoor Suverlike
www.zevergem.org
(tot 27/5) - Kurhaus / Freiamt
Groepstentoonstelling - zie
pag. 24
Kunstkring Centaura
Germain Schiettecatte:
09 282 68 67
om 19 uur (niet bij regen) - kerk
Zevergem - gratis
Gezellig fietsen in Zevergem
- zie pag. 23
KVLV Zevergem en Buurtvereniging Het Wijngaardeke
Marianne Aerssens:
09 222 42 48

vr. 9/5

om 14 uur - OCP - gratis
Fietsen
Okra De Pinte
Erick Baerts: 09 282 54 87

za. 10/5

vanaf 9 uur - Sportwegel - gratis
Jeugd-opendeurdag, voor
jongens en meisjes tussen 5
en 16 jaar
Voetbalclub Jong & Vlug De
Pinte
www.jvdepinte.be

Mei
do. 1/5

om 9 uur - kerk Melsen - gratis
Blauwborstentocht aan de
Schelde
Natuurpunt Bovenschelde
Fernand Daenekynt:
09 362 79 78
fernand.daenekynt@telenet.be

za. 10/5

om 13.30 uur - Scheldevelde
- supporters welkom
Kampioenschap 2008: 3de
reeks
De Scheldeveldevissers
Werner De Klerck: 09 282 99 01
www.scheldeveldevissers.be

om 15 uur - kerk de Pinte (vervoer zieken)
Bedevaart Oostakker
Ziekenzorg De Pinte
Magda Beschuyt: 09 282 36 94

za. 10/5

om 15 uur (en zo. 4/5 om 18.30
uur) - OCP - E 10 / E 7 / E 3
Turnshow Walhalla - zie pag. 31
T.K. Olympia De Pinte:
09 220 05 31

om 14 uur (tot 12/5) - gemeentehuis - gratis
Start Sinksen Expo - zie pag. 22
ART @ DE PINTE vzw
artdepinte@live.be

za. 10/5

om 15 uur - Jokri-lokaal, parochiaal centrum - gratis
‘Pinkstervuur’: kaarsengieten in toffe vormen en
kleuren (12 - 18 jaar)
Jokri Zevergem - De Pinte
Sofie Taerwe: 0499 52 38 48

van 21 tot 1.30 uur - gratis
Dj-contest 2008 + fuif - zie
pag. 36
Jeugdhuis Impuls
www.myspace.com/jhimpuls

2

zo. 11/5

van 8 tot 12 uur - Dorp Zevergem
Bloemenmarkt - zie pag. 22
Bloemencomité Zevergem i.s.m.
Gemeente De Pinte
Carlos Vermeiren: 09 280 80 21

zo. 11/5

om 9.30 uur - kerk Zevergem
- gratis
Opluisteren pinksterviering
Parochiaal zangkoor Suverlike
www.zevergem.org

zo. 11/5

om 9.30 uur - kapel UZ-Gent
Opluisteren mis
Seeveringa-koor
Eddy Detemmerman: 09 385 57 77

zo. 11/5

(tot 15/6) - De Pinte - E 5 / E 3
(leden)
Culturele zoektocht
- zie pag. 25
Davidsfonds
Bart Laureys: 09 282 68 43

ma. 12/5

om 14 uur - Bondslokaal - E 3 /
E5
Gezinsfietsdag
Gezinsbond De Pinte
Frans Naessens: 09 282 58 37

ma. 12/5

om 15 uur - Groenstraat
Wielerwedstrijd Dames Elite
- AA Drinks Wieltertrofee
Vlaanderen 2008 - zie pag. 31
Wielerclub De Pinte:
09 282 34 86

di.13/5

om 20 uur - café ‘t Pints
Verleden, Pintestraat 33 - E 2
Darwin voor dames door
G. Vandermassen
Curieus DP-Z
Eliane Plastria: 09 282 60 98

wo. 14/5

om 20 uur - OC Flora, Floraplein
/ Merelbeke - E 1 (leden) / E 3
Voordracht / demo
natuurverven
VELT Scheldevallei
Yvette Rosseel: 09 282 88 02

vr. 16/5

om 19.30 uur - Moerkensheide
-E 4
Bodysol-jogging (1, 2 of 3
ronden van 4,6 km)
Voetbalclub Jong & Vlug De
Pinte
www.jvdepinte.be

za. 17/5

om 7 uur - Carrefour / Zwijnaarde - eigen vervoer
Dagtrip Boulonnais
Natuurpunt Bovenschelde en
Gent
Guy Huylebroeck: 0473 894 209
guy.huylebroeck@skynet.be

za. 17/5

za. 17/5

vanaf 9 uur - Moerkensheide
- gratis
Bodysol-Cup (minivoetbaltornooi voor jeugd en volwassenen)
Voetbalclub Jong & Vlug De
Pinte
www.jvdepinte.be

di. 20/5

vanaf 12.30 uur - Lembeekse
bossen / Waarschoot
ARDF-wedstrijd (oriëntatielopen)
Amateurradioclub De Pinte
Julien Van Serveren:
09 228 82 21

zo. 25/5

zo. 25/5
za. 17/5

za. 17/5

za. 17/5

zo. 18/5

zo. 18/5

zo. 18/5

om 16 uur - Bar-On - gratis
inkom
Youthband in concert - zie
pag. 24
Youthband
Cécile Deckx: 0497 90 17 85
om 17 uur - Moerkensheide
- gratis
Galamatch (n.a.v. 60
jaar JV De Pinte, met
(ex)eersteklasse-spelers)
Voetbalclub Jong & Vlug De
Pinte
www.jvdepinte.be

om 19 uur (niet bij regen) - kerk
Zevergem - gratis
Gezellig fietsen in Zevergem
- zie pag. 23
KVLV Zevergem en Buurtvereniging Het Wijngaardeke
Marianne Aerssens:
09 222 42 48
om 9.30 uur - kerk Zevergem
- gratis
Opluisteren viering
Sacramentsdag
Parochiaal zangkoor Suverlike
www.zevergem.org
om 14 uur - kerk Zevergem
- gratis
Dag v/h Lieveheersbeestje:
insectenzoektocht in de
Scheldevallei (meebrengen:
insectengids, wit laken, vlinderof sleepnet, leeg cd-doosje en
wattenproppen, potjes)
Natuurpunt Boven-Schelde i.s.m.
JNM Bovenschelde
Christiaan De Schuijmer:
09 225 71 35

ma. 26/5

om 21 uur - Polderbos 2 - E 3
Standup comedy - zie pag. 36
Jeugdhuis Impuls
www.myspace.com/jhimpuls

van 19 tot 21 uur - Oostakker
(lourdes)
Opluisteren bedevaartsmis
Parochiaal zangkoor Suverlike
i.s.m. Unizo - Middengroepen
www.zevergem.org

di. 27/5

om 9.30 uur - kerk Zevergem
- gratis
Opluisteren viering Heilige
Drie-eenheid
Parochiaal zangkoor Suverlike
www.zevergem.org

‘s morgens - station De Pinte
55+: bezoek Roeselaere
(brouwerij)
Gezinsbond De Pinte
Armand Van Raemdonck:
09 282 78 88

wo. 28/5

rond 14 uur - De Pinte
Ronde van België - zie pag. 10
www.sport.be/rondevanbelgie

vanaf 10 uur - Moerkensheide
- gratis
Bodysol-Cup (minivoetbaltornooi voor jeugd en volwassenen)
Voetbalclub Jong & Vlug De
Pinte
www.jvdepinte.be
van 11 tot 16.30 uur - domein
Scheldevelde - gratis
Dag van het park met o.m.
bio-picknick, optreden Harmonieorkest De Pinte (om
11.30 uur), Wonderwoud,
concert bOOmfanfare, infostanden, springkasteel,
wedstrijd, ... - zie pag. 21
Gemeente De Pinte
Mariska Samyn: 09 280 80 98

vr. 30/5

om 14 uur - OCP - gratis
Fietsen
Okra De Pinte
Erick Baerts: 09 282 54 87

za. 31/5

van 9 tot 18 uur - Scheldevelde
- supporters welkom
Inter-clubwedstrijd
(Siessegemvissers)
De Scheldeveldevissers
Werner De Klerck: 09 282 99 01
www.scheldeveldevissers.be

za. 31/5

om 14 uur - kerk Schelderode
Monitoring in reservaten op
rechteroever
Natuurpunt Bovenschelde
Christiaan De Schuijmer:
09 225 71 35
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Juni
zo. 1/6

sportterreinen Het Wijngaardeke
Ontbijt in de wijk - zie pag. 23
Buurtvereniging ‘Het Wijngaardeke’
Willy Hoof: 0494 67 34 08

zo. 1/6

om 9.30 uur - kerk Zevergem
- gratis
Opluisteren viering
Parochiaal zangkoor Suverlike
www.zevergem.org

zo. 1/6

tussen 14 en 14.30 uur - CM De
Pinte, Kerkplein - E 2 / gratis
Fiets je fit - zie pag. 25
Vakantiegenoegens en CM DP-Z
Guy De Geyter: 09 282 52 48

do. 5/6

om 19 uur (niet bij regen) - kerk
Zevergem - gratis
Gezellig fietsen in Zevergem
- zie pag. 23
KVLV Zevergem en Buurtvereniging Het Wijngaardeke
Marianne Aerssens:
09 222 42 48

vr. 6/6

om 19.30 uur - bondslokaal
Spaans koken
Gezinsbond De Pinte
Greet Vanderbiesen:
09 282 85 77

za. 7/6

om 9 uur (tot 8/6 15 u.) Mattestraatje (Zevergem) iedereen welkom
CW velddag (opstellen
zendstation)
Amateurradioclub De Pinte
Julien Van Serveren:
09 228 82 21

zo. 8/6

om 7 uur - Carrefour / Zwijnaarde - eigen vervoer
Orchideeëntocht Torgny
Natuurpunt Bovenschelde en
Gent
Guy Huylebroeck: 0473 894 209

zo. 8/6

om 9.30 uur - kerk Zevergem
- gratis
Opluisteren viering
Parochiaal zangkoor Suverlike
www.zevergem.org

di. 10/6

de hele dag - raadzaal - gratis
Zitdag belastingen - zie pag. 8
FOD Financiën i.s.m. Gemeente De Pinte
Isabel Coppens: 09 280 80 98

di.10/6

om 20 uur - café ‘t Pints
Verleden, Pintestraat,33 - E 2
Vrouwen en geld, een gespannen relatie door K. Steel
Curieus DP -Z
Eliane Plastria: 09 282 60 98

do. 12/6

vr. 13/6

vr. 13/6

vr. 13/6

om 14.30 uur - Oostergemstr. 7A
/ Merendree - E 3
Begeleid bezoek a/d kunstgalerij en beeldentuin van
Mevr. Lambrechts
Markant
Th. Van den Daelen: 09 282 85 29
om 14 uur - OCP - gratis
Fietsen
Okra De Pinte
Erick Baerts: 09 282 54 87
om 20 uur - zaal Bronnendal,
Nijverheidstraat / Dikkelvenne
- E 1 (leden) / E 3
Theorieles zomersnoei (fruit-)
bomen + praktijkles op 14/6
VELT Scheldevallei
Roland De Blauwer: 09 384 36 06

vr. 20/6

van 9 tot 12 uur - Dorp Zevergem
van 13 tot 16 uur - Kastanjestraat
Inzameling KGA

za. 21/6

van 10 tot 16 uur - achterzijde
gemeentehuis
Inzameling KGA

za. 21/6

za. 21/6

om 20 uur - kerk Merelbeke
centrum - eigen vervoer
Kwarteltocht Lemberge
Natuurpunt Bovenschelde en
Gent
Guy Huylebroeck: 0473 894 209
za. 21/6

za. 14/6

za. 14/6

za. 14/6

zo. 15/6

zo. 15/6

di. 17/6

om 13.30 uur - Scheldevelde
- supporters welkom
Kampioenschap 2008: 4de
reeks
De Scheldeveldevissers
Werner De Klerck: 09 282 99 01
www.scheldeveldevissers.be

(22, 28 en 29/6) van 10 tot 20
uur - Putstr. 38 / Sint-DenijsWestrem - gratis
Groepstentoonstelling ‘De
Stallinge’
Gallerij ‘De Stallinge’
Raphaël De Meyer:
09 220 03 32
om 14 uur - OCP - E 1 (leden) /
E3
Bloemschikken: zomerboeket (schelpenkrans of
-taart)
VELT Scheldevallei
Ivonne Debergh: 09 385 44 59
tussen 14 en 17 uur - VBS - gratis
Voetbaltornooi voor kinderen
Ouderraad Vrije Basisschool De
Pinte
Geert De Troyer: 09 282 80 40

za. 21/6

om 18.30 uur - scoutslokaal,
Sportwegel 7 - E 7
‘Midzomer’ barbecue
Eenheidscomité De Havik
Tom Hemelaer: 0495 24 67 57

zo. 22/6

om 8 uur - Carrefour / Zwijnaarde - eigen vervoer
Libellen en vogels (Drongengoed-Maldegemveld)
Natuurpunt Bovenschelde en
Gent
Guy Huylebroeck: 0473 894 209

van 14 tot 17 uur - containerpark - gratis
Juni Compostmaand zie pag. 13
www.vlaco.be
om 20 uur - OCP - E 7 tot E 10
Symfonisch concert - Liszt
en Rossini - zie pag. 24
Vocaal Ensemble Seicento
Linda Moeyaert - Gerris:
09 343 09 30
om 8.45 uur - station De Pinte
Bezoek ‘Mechelen binnenstebuiten’ met gids
Gezinsbond De Pinte
Piet Dhaenens: 09 282 76 17

zo. 22/6

om 9.30 uur - kerk Zevergem
- gratis
Opluisteren schoolmis VBZ
Parochiaal zangkoor Suverlike /
Suverkliekske i.s.m. Vrije Basisschool
www.zevergem.org

zo. 22/6

om 9.30 uur - kapel UZ-Gent
Opluisteren mis
Seeveringa-koor
Eddy Detemmerman:
09 385 57 77

zo. 22/6

tussen 14.30 en 18.30 uur - VBS
- gratis
Schoolfeest: kermis voor
groot en klein
Ouderraad Vrije Basisschool De
Pinte
Geert De Troyer: 09 282 80 40

om 19 uur (niet bij regen) - kerk
Zevergem - gratis
Gezellig fietsen in Zevergem
- zie pag. 23
KVLV Zevergem en Buurtvereniging Het Wijngaardeke
Marianne Aerssens: 09 222 42 48

om 9.30 uur - kerk Zevergem
- gratis
Opluisteren viering
Parochiaal zangkoor Suverlike
www.zevergem.org

4

di. 24/6

om 14 uur - De Rekkelinge /
Deinze
Waarderingsmoment voor
mantelzorgers
Ziekenzorg De Pinte
Magda Beschuyt: 09 282 36 94

di. 24/6

om 14 uur - Maldegem
55+: Bezoek stoommuseum
Gezinsbond De Pinte
A.Van Raemdonck:
09 282 78 88

vr. 27/6

om 14 uur - OCP - gratis
Fietsen
Okra De Pinte
Erick Baerts: 09 282 54 87

za. 28/6

tussen 10 en 16.30 uur - diverse
plaatsen - gratis
Roefeldag 2008 - zie pag. 32
Jeugddienst: 09 280 98 43

za. 28/6

(en 29/6) - raadzaal gemeentehuis - gratis
Tentoonstelling en diamontage / academische zitting
(17 uur) en buffet (20 uur)
- zie pag. 25
Davidsfonds
Bart Laureys: 09 282 68 43

zo. 29/6

vanaf 9 uur - diverse startplaatsen - gratis
Fietsfeest Leiestreek - zie
pag. 30
Toerisme Leiestreek i.s.m. Provincie West -Vlaanderen
www.toerisme-leiestreek.be

zo. 29/6

om 9.30 uur - kerk Zevergem
- gratis
Opluisteren viering
Parochiaal zangkoor Suverlike
www.zevergem.org

zo. 29/6

om 9.50 uur - gemeenteplein
- gratis
Gemeentelijke fietstocht
- zie pag. 9
Gemeente De Pinte:
09 280 80 80

zo. 29/6

vanaf 14 uur - Het Wijngaardeke
- gratis
Straatfeest - zie pag. 23
Buurtvereniging ‘Het Wijngaardeke’
Willy Hoof: 0494 67 34 08

zo. 29/6

VM en van 15 tot 19.30 uur
- tent gemeenteplein - E 5 / E 7
(ADK)
75 jaar Davidsfonds met tal
van optredens - zie pag. 26
Davidsfonds
Bart Laureys: 09 282 68 43

Ruimtelijke ordening & Werken		
Werken kasteelpark Viteux: stand van zaken
Op 11 maart 2008 zijn de rooiingswerken van de bestaande beplanting in het kasteelpark van
start gegaan. Deze werken werden uitgevoerd conform het bestek. De te rooien bomen (gemarkeerd met een geel kruis) werden deels verwijderd om de bestaande onderbeplanting meer licht
en kans op ontwikkeling te bieden. Alle exoten werden verwijderd. De bomen die in aanmerking
komen voor verdere ontwikkeling als toekomstboom werden ontdaan van dood hout om een
gezond bomenbestand te bekomen als vertreksituatie.
Bomen die op dit ogenblik nog gezond zijn maar in aanmerking komen om verwijderd te worden
(gele cirkel), maken nog steeds deel uit van het bomenbestand, maar zullen na verloop van tijd
geëvalueerd worden, rekening houdend met het beheersplan.
De huidige transparante aanblik is echter een winterbeeld en een groeifase in het natuurlijk beheer. Jonge bomen en onderbeplanting krijgen op deze manier meer groeikansen om een nieuwe
parkstructuur te gaan vormen.
Wij kunnen bevestigen dat alle bomen die voorzien waren om te behouden, ook behouden werden.
Het project voorziet in de aanplanting van ondermeer volgende nieuwe beplanting:
35 nieuwe hoogstambomen
975 planten gemengd bosgoed als onderbeplanting
2 181 beukjes rondom het huidige tennisveld
1 338 taxus aan het voorplein en als scheiding tussen het park en de woongaard
Indien we willen dat de bomen en struiken groeien dan hebben ze licht en lucht nodig. Een grote
opkuis van het totaal verwilderd en verwaarloosd park is dus absoluut noodzakelijk. De plannen
en het bestek met betrekking tot de parkaanleg werden goedgekeurd op de gemeenteraad.
Planning werken kasteelpark Viteux
			
afwerking voorzien tegen (onder voorbehoud):
ruwbouw kasteel
week 26 mei 2008
riolering kasteel		
week 16 juni 2008
uitbreiding kasteel
week 7 juli 2008 (regen- en winddicht)
uitbreiding koetshuis
week 7 juli 2008 (regen- en winddicht)
park (fase 1)		
week 11 augustus 2008 (deel tussen kasteel en Kerkplein)
inrichting kasteel
week 25 augustus 2008
woongaard		
in de loop van 2009
park (fase 2)		
in de loop van 2009 (verbindingsweg Groenstraat - Albertlaan)
park (fase 3)		
in de loop van 2009 (verdere groenaanleg)

Informatievergadering 19 maart RUP Functionele Cluster
Moerkensheide
Het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Functionele Cluster Moerkensheide is in opmaak. De voorstudie werd afgerond en er werden al enkele visies en schetsen naar voren gebracht. Vooraleer
het plangebied verder uit te werken, was het wenselijk om:
1. eventueel ongekende knelpunten die de inwoners ervaren te detecteren;
2. de inwoners zelf een aantal ideeën te laten naar voren brengen.

www.depinte.be

Op 19 maart 2008 werd een informatie- en inspraakvergadering georganiseerd voor de inwoners
van De Pinte. Het verloop van de avond zag er als volgt uit:
• verwelkoming door de burgemeester en de schepen Ruimtelijke Ordening (RO)
• inleidende presentatie door het studiebureau
• inspraak via discussie in werkgroepen
• synthese van de werkgroepen verduidelijken voor het hele publiek
• slotwoord door de schepen RO
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Om de discussie vlot te laten verlopen, werd gewerkt met vier werkgroepen. Op www.depinte.be
> Publicaties > e-bibliotheek > Verslagen > Andere vindt u een synthese van de opmerkingen die
aan bod kwamen in de diverse werkgroepen. De werkgroepen werden ingedeeld conform de vier
deelruimten van het RUP, namelijk:
1) KMO-zone en containerpark
2) Bundelen van openlucht sportterreinen
3) Hagelandplas
4) Op- en afrittencomplex E17
Verder procesverloop
De geformuleerde aandachtspunten worden besproken binnen de ambtelijke werkgroep die het
RUP begeleidt. Er wordt nagegaan met welke elementen rekening kan gehouden worden. Het
RUP zal gefinaliseerd worden en zal voor advies voorgelegd worden aan de diverse overheidsinstanties. De inwoners zullen opnieuw de kans krijgen om te reageren op het plan tijdens het
openbaar onderzoek dat voorzien wordt in oktober - november 2008.

Aanleg nieuwe rioleringen met gescheiden stelsel:
subsidie gemeente
Alle nieuwe uitbreidingen van rioleringen worden uitgevoerd volgens het volledig gescheiden stelsel. Dit betekent dat het afvalwater en het hemelwater afzonderlijk afgevoerd worden via twee
leidingen. Bij de berekening van de diameter van deze leidingen wordt om deze reden rekening
gehouden met een kleiner debiet aan afvalwater dan bij een gemengd stelsel waar hemelwater
en afvalwater samen door dezelfde leiding afgevoerd worden naar het zuiveringsstation.
Aangezien de diameter van de leiding voor afvalwater dus kleiner is dan bij een gemengd stelsel
heeft dit tot gevolg dat ook de woningen verplicht moeten aansluiten met een volledig gescheiden afvoer van afvalwater en hemelwater. Indien dit niet zou gebeuren, dan zou bij regen de
normale afvoer van afvalwater niet meer verzekerd zijn. Wat aanleiding kan geven tot problemen
in de woning (bijvoorbeeld geen afvoer meer mogelijk van toilet, bad, ...).
Aangezien bij de aanleg van nieuwe rioleringen de bewoners meestal aanpassingen zullen moeten uitvoeren aan de afvoer op hun eigendom heeft het gemeentebestuur beslist om tussen te
komen in de kosten voor deze aanpassingen op privéterrein.
Deze financiële tussenkomst omvat:
1) De integrale vergoeding voor het uitvoeren van de studie voor de aanleg van een gescheiden
afvoer op privéterrein met een raming van de kosten voor de realisatie ervan. De gemiddelde
kostprijs voor een dergelijke studie wordt geschat op 500 euro, die dus ten laste genomen
wordt door de gemeente.
2) Voor de uitvoering van de werken zelf op privéterrein zal de gemeente 50 % betalen van de
gefactureerde kosten met een maximum tussenkomst van 1 000 euro.
Bij de aanleg van nieuwe rioleringen zal de concrete toepassing van deze nieuwe richtlijnen toegelicht worden tijdens een infovergadering voor de betrokken inwoners.

Leven en Wonen
De gemeente De Pinte werft aan:
• 1 Diensthoofd Grondzaken (m/v) – voltijds – niveau A1a-A3a
statutaire functie – proeftijd 1 jaar – werfreserve van 2 jaar
Functie-inhoud:
- leidend ambtenaar van de dienst grondzaken
- coördineren van de diensten openbare werken, patrimonium, preventie en rampen, verkeer en
mobiliteit

www.depinte.be
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- geeft leiding over al de ploegen van de onderhoudswerken
- lid van het managementteam
Formele vereisten:
- houder zijn van een diploma van het universitair onderwijs/master of van het hoger onderwijs
- van het lange type gelijkgesteld met universitair onderwijs (of alle gelijkgestelde diploma’s)
- in het bezit zijn van een rijbewijs B
Wedde:
- A1a-A3a brutomaandloon – minimum 2 600 euro – maximum 4 576 euro

• 1 Verantwoordelijke Financiële dienst (m/v) – voltijds – niveau B1-B3
statutaire functie – proeftijd 6 maanden – werfreserve van 2 jaar
Functie-inhoud:
- leidinggeven aan de financiële dienst
- meewerken met de financieel beheerder bij het opstellen van het financieel meerjarenplan en
budgetten
- samen met de medewerkers instaan voor technische en praktische ondersteuning bij het budgethouderschap
Formele vereisten:
- houder zijn van een diploma hoger onderwijs van het korte type
Wedde:
- B1-B3 brutomaandloon – minimum 2 059 euro – maximum 3 469 euro

• Administratief medewerker (m/v) – in de loop van het jaar zullen een voltijdse betrekking en/of halftijdse betrekkingen open verklaard worden – niveau C1–C3
statutaire functie – proeftijd 6 maanden – werfreserve van 2 jaar
Functie-inhoud:
- tekstverwerking
- opstellen brieven, teksten en beraadslagingen
- opvolgen en instuderen van nieuwe wetgevingen die van toepassing zijn voor de dienst
Formele vereisten:
- houder zijn van een diploma hoger secundair onderwijs of daarmee gelijkgesteld onderwijs
Wedde:
- C1-C3 brutomaandloon – minimum 1 612 euro – maximum 2 951 euro

Wij bieden voor alle betrekkingen:
- een statutaire benoeming
- een uitdagende job in een veranderende en boeiende omgeving
- een aantrekkelijk salarispakket, maaltijdcheques, fietsvergoeding en hospitalisatieverzekering
Interesse?
Informatie over de toelatingsvoorwaarden, de functieomschrijving en de verdere procedure kunnen aangevraagd worden bij de dienst interne zaken 09 280 80 80 of kunt u raadplegen op
www.depinte.be (onder ‘Nieuws’). U dient uw kandidatuur via het inschrijvingsformulier aangetekend te bezorgen aan het College van burgemeester en schepenen, Koning Albertlaan 1, 9840
De Pinte. De uiterste inschrijvingsdatum is vrijdag 9 mei 2008 (postdatum telt).

www.depinte.be
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Hulp nodig bij het invullen van de belastingaangifte?
De zitdag voor het invullen van de belastingaangifte in De Pinte gaat door op dinsdag 10 juni
2008 tussen 9 tot 12 uur en 13 en 16 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. U kunt er terecht
voor uitleg en hulp bij het invullen van het belastingformulier. Er wordt een internetverbinding
voorzien voor elektronische aangifte.
Belastingplichtigen kunnen hun aangifte eveneens laten invullen bij de FOD Financiën, Zuiderpoort Blok B, Gaston Crommenlaan 6, 9050 Gent en dit tot de uiterste datum voor het indienen
van de aangifte (2 juli 2008).
Federale Overheidsdienst Financiën
Controle Gent 12
tel. 02 579 21 50

Belgisch rijbewijs - een probleem in het buitenland?
We reizen, maken uitstappen of werken in een ander land, dus rijden we ook wel eens in een
ander land. Maar heel wat mensen beschikken over een verouderd Belgisch rijbewijs. Dat kan
problemen opleveren. Niet zozeer omdat dat oude rijbewijs niet langer geldig is. Wel omdat je
niet meer lijkt op de foto op je rijbewijs of omdat de foto te oud is.
In Frankrijk bijvoorbeeld doet de politie regelmatig wegcontroles. Groot is de verbazing als de
Franse politie je een boete geeft. Je beschikt toch over alle papieren, maar je rijbewijs wordt niet
langer erkend. Ondanks het feit dat je volgens de Belgische en Europese normen volledig in orde
bent en dus over een geldig rijbewijs beschikt. Maar op die momenten kan je bijna niet anders
dan betalen als je je reis alsnog verder wilt zetten. Om dergelijke problemen te vermijden doe
je er dus goed aan om je rijbewijs (zeker de modellen van voor 1989) te vernieuwen als
je vaak naar Frankrijk reist.
Voor alle duidelijkheid, de oude Belgische rijbewijzen blijven geldig. Je kan je rijbewijs inruilen als
je dit wilt. In dat geval ontvang je een rijbewijs naar Europees model met dezelfde categorieën als
op je oude rijbewijs.
Je meldt je aan bij de dienst rijbewijzen op de bevolkingdienst. Je brengt meteen ook twee
recente pasfoto’s mee. De kostprijs bedraagt 11 euro. Een kleine moeite die je veel leed kan
besparen.

Met Belgerinkel naar de winkel, doe mee!
Van 26 april tot 15 juni
De campagne ‘Met Belgerinkel naar de Winkel’ start op zaterdag
26 april 2008 en loopt tot zondag 15 juni 2008. Het stimuleren
van het fietsgebruik in het woon-winkelverkeer gebeurt opnieuw
via een spaarkaarten-actie. Tijdens de actieperiode krijgen fietsende klanten (en ook voetgangers) een stempel bij elk winkelbezoek
aan een deelnemende handelaar. De spaarkaarten zijn beschikbaar
bij de deelnemende handelaars.
Waardevolle prijzen te winnen!
Door hun deelname aan de actie stellen de handelaars elk een prijs
met een winkelwaarde van minimum 50 euro ter beschikking. Bovendien schenkt het gemeentebestuur van De Pinte een dames- en herenfiets aan deze actie.
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De prijzen worden op de slotdag verloot onder de klanten die volle spaarkaarten hebben binnen
gebracht. De afsluiting van de actie zal doorgaan op zondag 29 juni na afloop van de gemeentelijke fietstocht (p. 9). Bij deze gelegenheid zal de lijst van de winnaars bekend gemaakt worden
en zullen de hoofdprijzen uitgetrokken worden.
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Welke handelaars doen mee aan deze actie?
De hiernavolgende milieu- en fietsvriendelijke handelaars nemen deel aan de actie. Tijdens de actie zullen door middel van affiches deze handelszaken duidelijk herkenbaar zijn voor de klanten.
GB contact
Reiscenter Flash Travel
Lingerie Agnes
Axa Bank BVBA Peggy Meiresonne
Bakkerij Rutsaert
Louis Delhaize
Brasserie ’t Klooster
Oxfam-Wereldwinkel
Juwelier Vanhoutteghem
Apotheek Vermassen
Bookshop Marian
Voeding Vyncke
Bakkerij Van Hecke
Slagerij Notebaert
Fietsen/Bromfietsen Koen
VDB ijs-center
Deauville sports & classics
Diensten gemeentehuis
Record Bank - Verzekeringen
De Papaver
Gemeentelijke bibliotheek
VDK Spaarbank De Pinte
CM De Pinte
Tuin- en verhuurcenter Thienpont
Bakkerij Hanssens
Heyse Kitchen Art
Mari Mile Fashion store
Keltra
Apotheek Benedicte Van Heule
À propos objects
Verf- & behangcentrum De Wilde E.
Slagerij André
Ontmoetingscentrum Polderbos
Optiek Het Oog
Elektro Chris Dhondt

Aan de bocht 22
Baron de Gieylaan 6
Baron de Gieylaan 11
Baron de Gieylaan 15
Baron de Gieylaan 20
Baron de Gieylaan 21
Baron de Gieylaan 25A
Baron de Gieylaan 27A
Baron de Gieylaan 38
Baron de Gieylaan 42
Baron de Gieylaan 63
Baron de Gieylaan 65
Baron de Gieylaan 69
Baron de Gieylaan 74
Baron de Gieylaan 105A
Baron de Gieylaan 129
Europaplein 4
K. Albertlaan 1
K. Leopoldlaan 26
Kasteellaan 27
Kerkplein 2
Kerkplein 4
Kerkplein 5
Langevelddreef 8
Pintestraat 1
Pintestraat 5
Pintestraat 6
Pintestraat 8
Pintestraat 18
Pintestraat 37
Pintestraat 53
Pintestraat 85
Polderbos 20
Polderdreef 4A
Polderdreef 123

georganiseerd door:

Gemeente De Pinte
met de medewerking van:

de Bond Beter Leefmilieu (BBL)
de Unie van Zelfstandige Ondernemers (UNIZO)
de Christelijke Mutualiteit (CM)
de Fietsersbond

29/6: Gemeentelijke fietstocht
Traditiegetrouw is er de gemeentelijke fietstocht als afronder voor de actie ‘Met belgerinkel naar
de winkel’.
De fietstocht voor het hele gezin (met een afstand van 20 à 25 km), aan een rustig tempo, gaat
door op zondag 29 juni 2008 op het grondgebied van de gemeente (het is dus mogelijk om in
te korten).
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We verzamelen om 9.50 uur op het gemeenteplein in de Baron de Gieylaan (voor het gemeentehuis) en vertrekken om 10.00 uur stipt.
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De aankomst - na een deugddoende fietsrit - is voorzien om 12 uur op het gemeenteplein. Een
verfrissing wordt aangeboden door de gemeente.
Op het gemeenteplein worden op diezelfde dag tal van activiteiten georganiseerd door het
Davidsfonds van De Pinte. Deze vereniging viert immers haar 75-jarig bestaan (zie pagina x).
Hopend op een zonnige dag en jouw aanwezigheid.
Iedereen welkom!

Belbusgebied De Pinte - Sint-Martens-Latem - Nazareth
uitgebreid
De Lijn breidde op 23 maart 2008 het gebied van de belbus De Pinte - Sint-Martens-Latem - Nazareth uit. De belbus bedient voortaan ook haltes in Astene, Gavere, Asper
en Semmerzake.
Wat is een belbus?
De belbus rijdt uit op telefonische aanvraag (tel.
09 210 94 94). U moet uw rit dus op voorhand reserveren. Deze speciale dienst van De Lijn kost evenveel als een
gewone busrit.
De belbus rijdt zowel tijdens de week als tijdens het weekend.
Meer informatie?
Het gemeentebestuur zorgde voor de verdeling van
de nieuwe belbusfolder in de hele
gemeente (op 4 april 2008), de
folder is ook te krijgen in het gemeentehuis en in de Lijnwinkels aan het station Gent-Sint-Pieters, Zuid,
Korenmarkt en Gentbrugge. U kunt voor meer informatie ook terecht op
www.delijn.be of bij De LijnInfo op het nummer 070 220 200.

Ronde van België in De Pinte
De eerste rit van de Ronde van België op woensdag 28 mei
2008 passeert in De Pinte. De rit wordt gereden over een totale afstand van 189 km met vertrek en aankomst in Eeklo. De
doortocht in De Pinte is voorzien tussen 14 en 15 uur.
Parcours De Pinte:
... - N60 - Polderdreef - Vredestraat - Baron de Gieylaan, over de brug tot aan de rotonde Keistraat - Moeistraat - ...
Er geldt een parkeer- en stationeerverbod langsheen het hele parcours van 12 tot 16 uur.
Meer info op www.sport.be/rondevanbelgie.

Binnenkort nieuw logo en nieuwe huisstijl voor De Pinte
Communicatie is voor een gemeente van groot belang. Wanneer verschillende gemeentelijke publicaties naast elkaar worden gelegd, blijkt dat de gemeente in heel wat verschillende stijlen communiceert. Op deze manier is het natuurlijk moeilijk te weten wat er allemaal van de gemeente
afkomstig is en wat de gemeente allemaal voor u, als inwoner, doet. Het voordeel van een huisstijl
is dan ook dat de gemeente opnieuw op een uniforme en duidelijke manier naar buiten zal komen, wat de herkenbaarheid van gemeentelijke publicaties en activiteiten zal verhogen.

www.depinte.be
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Welke stappen werden er al gezet?
Er werd budget voorzien. Het project zal 16 940 euro (inclusief btw) kosten.
Er werd een lastenboek opgemaakt waarin alle eisen van de gemeente vervat staan. Na publicatie
van de algemene offerte-aanvraag via het Bulletin der Aanbestedingen, ontving de gemeente
acht offertes. Alle mogelijke leveranciers kregen op basis van vier criteria punten toegekend. De
ontwerpgroep Bailleul kwam als beste aanbieder naar voren en werd aangeduid om samen met
De Pinte deze opdracht tot een goed einde te brengen. Deze firma heeft al voor vele organisaties,
grote en kleine, huisstijlen ontwikkeld.
Het hiervoor vermelde lastenboek is het resultaat van heel wat interne besprekingen en onderzoek. De meningen, aandachtspunten en suggesties van de verschillende gemeentelijke diensten
en het bestuur werden gehoord en verzameld. Via verschillende gemeentelijke ‘antennes’ (hoorzitting, gastenboek, ...) werden kernwoorden verzameld die volgens inwoners onze gemeente
typeren. De geschiedenisboeken werden er ook opna geslagen. In het kader van de ontwikkeling
van de nieuwe website (online gegaan in september 2006) was er een werkgroep met leden van
adviesraden die rond dit thema gewerkt hebben.
Op basis van al deze informatie werden al eerste conclusies getrokken en ontstond een eerste
omschrijving van De Pinte - Zevergem:
‘Gemeente De Pinte, altijd dichtbij’
Typerend voor De Pinte, met haar deelgemeentes De Pinte en Zevergem, zijn de goede verbindingsmogelijkheden. Met de wagen, trein of bus ben je in geen tijd op weg, maar het groene en
duurzame karakter vormen deze gemeente evenzeer en geven haar uitstraling. De Pinte wil een
actieve, open en sociale gemeente zijn met plaats voor gezinnen en jongeren. Daardoor is De
Pinte ‘altijd dichtbij’.
Het is nu aan Bailleul Ontwerpbureau om op basis van het al gevoerde vooronderzoek, de gemeentelijke beleidsnota, de bestaande communicatiemiddelen, gesprekken met beleidsverantwoordelijken, werksessies met interne medewerkers en op basis van de input van de bevolking
typerende kernmerken voor onze gemeente naar voren te brengen en deze uit te werken in een
huisstijl, met onder meer een nieuw logo.
Huisstijl, meer dan een logo alleen
De huisstijl is meer dan een logo alleen. Het is het geheel van vormelijke elementen die samen het
gezicht vormen en het karakter visualiseren van onze gemeente. De huisstijl wordt toegepast op
brieven, enveloppes, folders, affiches, infokrant, website, e-mails, signalisatie, ...
Timing
Voor de gemeente met een nieuw logo en bijhorende huisstijl kan uitpakken, is er een ruime
voorbereiding nodig. Het project wordt opgedeeld in verschillende fasen:
1. Onderzoeksfase: zie hierboven
2. Ontwerpfase:
- logo en slagzin (baseline) - voorlopig: ‘De Pinte, altijd dichtbij’
- basistypografie en -lay-out: administratief drukwerk en later: uitnodiging, powerpoint,
advertentie, infokrant, website, folder, affiche, beleidsplan, ...
3. Opmaak huisstijlhandboek
4. Implementatie, evaluatie en begeleiding
Het hele traject zal een achttal maanden in beslag nemen.
Uw inbreng!
Het is belangrijk dat zoveel mogelijk mensen hun gemeente, De Pinte - Zevergem, in de nieuwe
huisstijl en het nieuwe logo herkennen. Het moet duidelijk zijn waarvoor het logo en de gemeente De Pinte staan. Om deze redenen hoort de gemeente graag uw opmerkingen, suggesties,
ideeën, ...

www.depinte.be
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Hebt u ideeën om deze huisstijl mee vorm te geven? Kan uw vereniging bijdragen bij het bekendmaken (tegen het einde van het jaar) van het nieuwe logo?
Contacteer de communicatieambtenaar, Isabel Coppens, Koning Albertlaan 1, 9840 De Pinte,
communicatie@depinte.be.
De gemeente houdt u op de hoogte
De gemeente wenst u natuurlijk op de hoogte te houden van de stand van zaken. Hiertoe werd
er een pagina aangemaakt op de gemeentelijke website, www.depinte.be/huisstijl.aspx. Het is de
bedoeling dat inwoners en geïnteresseerden hier de stand van zaken van het project huisstijl kunnen volgen, er hun mening kwijt kunnen, er misschien een eerste glimp opvangen van de nieuwe
huisstijl, ... Houd de website dus in de gaten!

Milieu & Duurzaamheid
Milieukalender
• Containerpark
Het containerpark is gesloten op vrijdag, zondag en op wettelijke feestdagen. Tevens gesloten op
dinsdag 13 mei.
Openingsuren
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag    
zaterdag

/
9 - 12 uur
/
9 - 12 uur
9 - 12 uur

13 - 16 uur
13 - 16 uur
13 - 16 uur
13 - 19 uur (zomeruurregeling)
13 - 17 uur

Opgelet: U dient zich ten laatste een kwartier voor sluitingstijd te registreren!
• Composteren
Interesse in de aankoop van een compostvat? Bestellen kan bij de milieudienst (tel. 09 280 80 24,
milieudienst@depinte.be). Een compostvat kost 13,5 euro, een beluchtingsstok 2 euro, levering
aan huis inbegrepen.
In juni vindt er terug een demonstratie composteren plaats. Deze gaat door op zaterdag 14 juni
van 14 tot 17 uur op de demoplaats aan het containerpark. Tijdens deze demo geven de compostmeesters tips en uitleg over compost(eren). Meer informatie leest u in het artikel ‘Zorg dat
jouw gras je niet te grazen neemt!’ op de volgende pagina.
• Herbruikbare goederen
De vzw Ateljee haalt gratis de herbruikbare goederen op. U kunt hen contacteren via het nummer
09 224 07 15. U kunt de herbruikbare goederen ook naar de Kringwinkel brengen, Slachthuisstraat 18 in Deinze. Dit kan tijdens de openingsuren: van maandag tot en met vrijdag van 10 tot
18 uur en op zaterdag van 10 tot 17 uur. Meer info op www.ateljee.info.
• Klein Gevaarlijk Afval (KGA)
De inzameling gaat door op vrijdag 20 juni van 9 tot 12 uur op het dorp van Zevergem en van
13 tot 16 uur in de Kastanjestraat, op zaterdag 21 juni van 10 tot 16 uur aan de achterzijde van
het gemeentehuis.

www.depinte.be

Raadpleeg de Kalender Selectieve Ophaling 2008 voor meer informatie betreffende de afvalinzamelingen. Op www.depinte.be > Milieu en Duurzaamheid > Afval > Milieukalender vindt u, naast
de gewone afvalkalenders, ook een verwijzing naar de online kalender van IVM om de ophalingen
in De Pinte - Zevergem op te vragen. U kunt hiermee op straat, maand en afvalfractie zoeken.
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Vier basisregels voor goed thuiscomposteren
Afvalpreventietip!

Kies een goede plek in de tuin
Met enkele uren zon per dag, beschut tegen gure wind. Plaats het vat op enkele platte stenen.
Zorg voor een goede bodemlaag in het vat
Breng eerst 10 cm structuurmateriaal aan, zoals houtsnippers, fijne takjes of dorre stengels.
Zorg voor evenwicht tussen groene en bruine materialen
Wissel gemakkelijk verteerbare keukenresten, grasmaaisel of materialen met een zachte structuur
af met houtsnippers, plantenstengels, fijne takjes, stro, dennennaalden, dorre bladeren…
Regelmatig beluchten en omzetten verbetert de luchtcirculatie
Gebruik één of twee keer per week de beluchtingsstok, waarmee je schouwen trekt doorheen
het materiaal.
Meer informatie bij Ingrid Scheerlinck, milieudienst, tel. 09 280 80 24, milieudienst@depinte.be
of tijdens de demonstratie composteren op zaterdag 14 juni (zie artikel hierna).

Zorg dat jouw gras je niet te grazen neemt!

Juni Compostmaand 2008: Meer genieten in een mooie tuin!
Tijdens Juni Compostmaand organiseren de compostmeesters samen met de gemeente opentuindagen, demonstraties, workshops
en tentoonstellingen rond thuiscomposteren en kringlooptuinieren.
Er bestaan heel wat kringlooptechnieken om tuinresten een nieuw
leven te geven. En die technieken zijn makkelijk toe te passen.
Heb je er al eens aan gedacht om jouw grasmaaisel aan het werk
te zetten?
Immers grasmaaisel voedt het gazon, beschermt de bodem, prikelt de compostering, …
Terwijl het grasmaaisel werkt, krijg jij tijd om te genieten in je tuin.
Kom naar de demonstratie composteren op zaterdag 14 juni van 14 tot 17 uur op de demoplaats
aan het containerpark (naar links na het niet-betalende gedeelte), want de compostmeester
geeft handige tips. Je krijgt er niet alleen uitleg maar er valt ook wat te winnen. Vraag zeker
naar het wedstrijdformulier, los de schiftingsvraag op en wie weet win jij wel een mulchmaaier!
Voor meer info over wat er te doen is tijdens Juni Compostmaand kan je terecht op
www.vlaco.be.
Juni Compostmaand is een gemeenschappelijk initiatief van Vlaco vzw en OVAM.

Gratis energiebegeleiding in uw woning
Zou jij zomaar geld verkwisten? Nee toch! Er zijn zoveel andere en leuke dingen die je met dat
geld kunt doen. En toch vliegt het geld bij jou misschien elke dag langs ramen en deuren naar
buiten. Geen briefjes van vijf en tien euro natuurlijk, maar geld onder de vorm van energie die
wordt verkwist.
Om zoiets niet te laten gebeuren biedt de gemeente, in samenwerking met de distributienetbeheerder Eandis (Imewo) een actie om energieverspilling te vermijden. Hoe dat in zijn werk gaat,
lees je hierna. Belangrijk: alles is gratis. Je hoeft in geen enkele fase iets te betalen!

www.depinte.be

Een energiescanner, die de nodige opleiding kreeg, komt bij u thuis en gaat samen met u op zoek
naar nutteloos energieverbruik (ook de duurzaamheidsambtenaar volgde deze opleiding en kan
mogelijks bij u thuis langskomen). Hij of zij bekijkt de woning volledig en noteert alles wat met het
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verbruik van energie te maken heeft. Onmiddellijk krijg je al enkele interessante tips om energie
te besparen.
Tijdens dit bezoek zal de energiescanner ook zelf, volledig gratis en met uw toestemming, een
aantal aanpassingen doen in uw woning, zoals:
- enkele gloeilampen vervangen door de juiste spaarlampen,
- buizen isoleren waar warm water doorstroomt,
- folie bevestigen achter radiatoren om zo de warmte beter te weerkaatsen,
- een gewone douchekop vervangen door een spaardouchekop.
Tenslotte bezorgt de energiescanner u een rapport over het energieverbruik in uw woning en de
mogelijkheden om energie te besparen. Als u dit rapport nauwkeurig bekijkt zal u snel zien dat
het zeker de moeite loont om de tips op te volgen.
Neem dus deel aan de actie en bespaar energie. Bezorg zo snel mogelijk onderstaand invulformulier ondertekend terug aan het gemeentebestuur op volgend adres:
Gemeente De Pinte, t.a.v. Mariska Samyn, Koning Albertlaan 1, 9840 De Pinte;
via mail: mariska.samyn@depinte.be .
Het aantal scans is beperkt. Het gemeentebestuur onderzoekt zelf de kandidatuur om te
zien wie het meest in aanmerking komt.
Ja, ik wil een afspraak met een energiescanner om de energiebesparingsmogelijkheden in mijn woning te bekijken.
Naam:

Datum:

Adres:

Bouwjaar huis:

Telefoonnummer:
Handtekening:

Zes miljoen euro premies voor rationeel energiegebruik
De gemengde Vlaamse distributienetbeheerders en Eandis lanceerden hun REGactieplan 2008. Alleen al voor de huishoudelijke afnemers - voor u - trekken zij
zes miljoen euro uit (waarvan 1,6 miljoen voor beschermde klanten: steungerechtigden) aan premies voor investeringen in toestellen en materialen die rationeel energiegebruik
ten goede komen.
Premies kunnen op eenvoudige wijze worden aangevraagd. Formulieren zijn te krijgen via de
website www.eandis.be (downloaden), op telefonische aanvraag (078 35 35 34), in de klantenkantoren en op beurzen waar Eandis aanwezig is. Een aanvraag kan via de website zelfs volledig
elektronisch verlopen.

Realisatie Parkbos van start
Eén van de belangrijkste stadsbosprojecten in Vlaanderen is het ‘Parkbos’, gelegen op het grondgebied van De Pinte, Sint-Martens-Latem en Gent.
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Parkbos wordt het grootste bos in bosarm Oost-Vlaanderen
Het Parkbos betekent voor het grootstedelijk gebied Gent een vervijfvoudiging van het huidige
bosaanbod. Het project is van prioritair belang voor de leefbaarheid van het grootstedelijk gebied
Gent en de provincie Oost-Vlaanderen. Maar ook voor Vlaanderen is de realisatie van groot belang: 600 000 nieuwe bomen zouden hiermee worden aangeplant.
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Door het gebied loopt een oude spoorbedding van Gent naar De Pinte-station. Dat wordt dé
centrale recreatieve as voor fietsers, wandelaars en ruiters. Het is een essentieel onderdeel van
het Parkbosproject.
Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP)
Op basis van het eind 2005 goedgekeurd gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) ‘Groenpool Parkbos’ wordt een open ruimtegebied van 1 179 ha gerealiseerd, met ca 340 ha bos,
200 ha park- en natuurgebied, 500 ha landbouwgrond en ca. 200 ha andere functies. Het is de
bedoeling dat dit gebied ook ingericht en ontsloten wordt voor wandelaars, fietsers, ruiters, ...
Jongeren moeten er ruimte krijgen in speelbossen en wildere natuurterreinen.
Projectstructuur - coördinatie door gouverneur
Oost-Vlaams gouverneur André Denys neemt de coördinatie van het project op zich.
De andere partners zijn:
• De Vlaamse overheid: het Agentschap voor Natuur en Bos & de Vlaamse Landmaatschappij
• de Provincie Oost-Vlaanderen
• de Stad Gent
• de gemeente De Pinte
• de gemeente Sint-Martens-Latem
Tijdstabel - Ambitie van realisatie in 5 jaar
Er werd een scherpe tijdstabel opgemaakt voor de realisatie van de groenpool Parkbos. De gouverneur neemt zich voor om tegen eind 2012 het Parkbos maximaal te realiseren. Een pakket
tussentijdse realisaties moet zichtbaar zijn vanaf halfweg 2009.
Meer info: www.parkbos.be

Reglement inbuizen van grachten
Sinds 26 januari 2004 werd het overwelven van (baan)grachten in de gemeente gereglementeerd via een gemeenteraadsbeslissing. Het reglement stelt onder andere dat het geheel of gedeeltelijk dempen van (baan)grachten of het beschoeien (aanbrengen van oeverversteviging) van
(baan)grachten met materialen die de infiltratie van water naar de bodem tegenwerken, verboden is.
Verder stelt het reglement dat het overwelven of inbuizen van (baan)grachten beleidsmatig niet
toegelaten is en hiervan slechts om strikt technische redenen kan afgeweken worden. Deze werken hebben bijgevolg een voorafgaande en schriftelijke stedenbouwkundige vergunning nodig
en zijn onderhevig aan verschillende richtlijnen (vastgelegd in het reglement).
Wanneer de te overwelven baangracht daarenboven een geklasseerde waterloop is, zal de aanvraag moeten gebeuren volgens de bepalingen van de wet van 22 december 1967 op de onbevaarbare waterlopen bij de bevoegde overheid.

Zonder is gezonder! Geen pesticiden in huis en tuin!
Tips, met respect voor de natuur
Tegen slakken
Slakken zijn dol op jonge plantjes. Zorg er daarom voor dat ze er niet gemakkelijk bij kunnen.
Slakken kan je weghouden met sparrennaalden, gemalen schelpen of kapotte eierschalen. Of
zorg ervoor dat de plantjes sneller groeien, bijvoorbeeld door de bodem te bedekken met zwarte
folie zodat die sneller opwarmt. Egels en vogels eten graag slakken. Richt je tuin daarom diervriendelijk in door nestkastjes te hangen of door een heg of houtkant aan te planten.
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Minder muggen
Vermijd stilstaand water in emmers, gieters enzovoort. Heb je een vijver? Weet dat er insectenetende vissen bestaan. Houd muggen buiten door het plaatsen van horren in deur- en raamopeningen. Of bescherm jezelf en je kinderen met een muskietennet boven het bed.
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Harken bij warm weer
Hou paden met kiezelsteentjes onkruidvrij door regelmatig te harken. Doe dit bij voorkeur bij
warm weer zodat de losgeharkte plantjes snel opdrogen en afsterven.
Met de hand of door het vuur
Wied kleine oppervlakten met de hand. Voor grotere oppervlakten kan je een onkruidbrander gebruiken. Brand het onkruid om de twee à drie weken weg. Het onderliggende wortelstelsel wordt
door vocht- en krachtverlies uitgeput waardoor het onkruid uiteindelijk helemaal verdwijnt.
Last van bladluizen?
Met een krachtige waterstraal kan je heel wat bladluizen van de plant spuiten. In de herfst kan je
de aangetaste plantendelen afknippen. Zo overwinteren er minder eitjes. Heeft de plant jaar na
jaar last van bladluizen? Dan spreken we van een plaag en staat de plant niet echt op zijn plaats.
Overweeg om hem te verplanten of weg te doen.

Zwerfvuilactie
Voorzien van handschoenen en
vuilniszakken trokken zo’n twintig
vrijwilligers op 8 maart door De
Pinte en Zevergem om het rondslingerende zwerfvuil op te ruimen.
In totaal werd er zo’n 390 kg afval
opgeruimd, bestaande uit 285 kg
restafval, 35 kg PMD, 70 kg overige (glas, metaal, ijzer, beton, …).
Dit is een pak minder dan in 2006.
De zwerfvuilactie is een jaarlijks
initiatief van de MINA-raad in samenwerking met het gemeentebestuur.
Waarom schamen wij ons niet meer voor wat we aanrichten?
Ergert u zich ook als u het ziet gebeuren? Een automobilist die een blikje uit het raam gooit, een
buurman die zijn groenafval in de achterliggende gracht smijt, een scholier die de wikkel van zijn
chocoladereep achteloos op straat werpt, ... Rondslingerend afval geeft de gemeente een slordig
en foeilelijk uiterlijk.
En het is niet alleen lelijk ...
Door de enorme hoeveelheid, de grote verspreiding en de heel diverse vormen is het verwijderen
van zwerfvuil erg arbeidsintensief en duur. Bovendien moet bermmaaisel met versnipperd en
veelsoortig afval dat geen groenrest meer is, afgevoerd worden naar een stortplaats, met hoge
stortkosten als gevolg. Geld van ons allen dat beter gebruikt zou kunnen worden.
Achteloze vervuilers denken niet na over de gevolgen van hun daden. Weten zij niet dat zwerfvuil
ook ongevallen kan veroorzaken, bijvoorbeeld door wateroverlast, of omdat rioolkolken verstopt
raken, of dat dieren zich kunnen kwetsen aan blikjes of glasscherven?
‘De vervuiler betaalt’ blijft een gezond principe!

Al 25 000 euro taxussnoeisel voor Kom op tegen
Kanker!

www.depinte.be

Boomkwekerijen Van Hulle B&C uit Maldegem-Kleit maakte tijdens de slotactie van Kom op tegen Kanker in Maldegem bekend dat de actie ‘Taxus
tegen Kanker’ al 25 000 euro heeft opgebracht. In 48 gemeenten brachten
particulieren hun taxussnoeisel naar het containerpark. De Pinte zamelde in
2007 18,33 m³ taxussnoeisel in, goed voor een bedrag van 733,33 euro.
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Naast de 25 000 euro voor Kom op tegen Kanker, bracht de inzameling ook de nodige basisgrondstof voor belangrijke anti-kankermedicijnen op.
In 2008 loopt deze actie terug en er nemen al zeker meer dan 100 gemeenten en steden deel.
Dus ook u kunt dan steeds met uw jong, vers, zuiver en droog taxussnoeisel naar het containerpark vanaf 15 juni. Het zou immers zonde zijn moest uw taxushaag niet bijdragen aan Kom op
tegen Kanker. Steun de strijd tegen de ziekte die elk van ons kan treffen!
Alle info is te vinden op www.taxus.be of via de taxusfoon 0498 44 03 68.

Boompjesweekend levert 360 boompjes op voor De Pinte
Tot 16 maart vond in Vlaanderen de Boompjesactie van Kom op tegen Kanker plaats. In De Pinte namen vrijwilligers, handelaars, de bibliotheek, de
gemeentelijke milieu- en natuurraad en het gemeentebestuur aan de actie
deel en werden er 240 boompakketten verkocht. Het gemeentebestuur
legde 3,5 euro per verkocht boompakket bij. Dit betekent dat in totaal 360
boompjes aangeplant konden worden en dat het bedrag van 2 520 euro
aan Kom op tegen Kanker overgemaakt werd. Daarmee behaalde De Pinte
een eigen stukje bos in Vurste.
Het ingezamelde geld gaat naar
de projecten van Kom op tegen
Kanker (preventie, wetenschappelijk onderzoek, dienstverlening aan
kankerpatiënten, …).
Het vijfde Boompjesweekend is een
groot succes geworden. Vrijwilligers
en andere groenliefhebbers hebben
op zondag 16 maart 72 000 boompjes in Vlaanderen geplant voor
Kom op tegen Kanker. Daarmee
haalde het Boompjesweekend een
nieuw record. In Vurste (Borgwal)
werden 8 500 boompjes geplant.
Het schepencollege en de milieudienst danken iedereen heel oprecht die zich heeft ingezet voor
deze actie.

Cultuur & Vrije tijd
Lokaal Loket Vrijwilligerswerk
Gewoon leven kan risico’s inhouden. Wat meer leven dus ook. Het is niet omdat vrijwilligerswerk
bestaat uit vrijwillige inzet en engagement dat het risicovrij is. Daarom is sinds 1 januari 2007 elke
organisatie die werkt met vrijwilligers, verplicht een verzekering af te sluiten voor haar vrijwilligers.
De nieuwe gratis verzekering vrijwilligerswerk wordt aangeboden door de provincies en gesubsidieerd door de Nationale Loterij met als doel tijdelijke en occasionele initiatieven goed verzekeren.
Om elke organisatie te kunnen ondersteunen, heeft elke provincie een reglement uitgewerkt
waarbij elke organisatie recht heeft op 100 vrijwilligersdagen. Eén vrijwilligersdag staat voor een
verzekering van één vrijwilliger voor één dag. Deze verzekering dekt burgerlijke aansprakelijkheid,
rechtsbijstand en lichamelijke ongevallen.
Elke organisatie / vereniging die werkt met vrijwilligers, kan een aanvraag doen.

www.depinte.be
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De procedure is eenvoudig: eerst vraagt de vereniging haar erkenning bij de gemeente, en kan,
na de erkenning, haar activiteiten aanmelden bij de verzekeraar. Het lokaal loket voor gemeente
De Pinte is: Dienst Cultuur.
Wil je gebruik maken van deze verzekering?
1) Vul het aanvraagformulier (exemplaren ter beschikking bij de cultuurbeleidscoördinator of via
www.depinte.be > Publicaties > e-bibliotheek > Formulieren) in en bezorg het aan de Dienst
Cultuur (t.a.v. Bram De Lameillieure, Koning Albertlaan 1, 9840 De Pinte, tel. 09 280 80 99,
fax 09 282 99 21, e-mail: bram.dela@depinte.be).
2) Deze stuurt het aanvraagformulier naar het provinciebestuur en binnen de zes weken ontvang
je van het provinciebestuur al dan niet een erkenning als vrijwilligersorganisatie.
3) Eens erkend kan je dan vrijwilligersactiviteiten rechtstreeks verzekeren bij de verzekeringsmaatschappij (ten laatste drie werkdagen voor de start van de activiteit). Het formulier om activiteiten of een schadegeval aan te geven, pluk je van de website www.dexia-verzekeringen.
be/vrijwilligerswerk. Vergeet zeker niet telkens het erkenningsnummer en het aantal vrijwilligersdagen aan te geven.
Deze verzekering vervangt de jaarverzekering van de leden en vrijwilligers bij de gekende verenigingen niet, maar kan ingeschakeld worden bij activiteiten waar men sporadisch een beroep doet
op extra vrijwilligers.

Cultuurbeleid: vers leesvoer
Het voorjaar stond opnieuw in het teken van heel wat planning voor het nieuwe werkjaar. Elk jaar
wordt in het kader van het cultuurbeleidsplan, een actieplan op. Het belangrijkste verschil tussen
die twee is dat het cultuurbeleidsplan over verschillende jaren loopt (2008 - 2013) en een aantal
algemene beleidslijnen uitstippelt. Het actieplan is een stuk concreter en heeft een looptijd van
een jaar.
Er springen heel wat acties in het oog, al zeggen we het zelf. Misschien vraag je je wel af, niet
onterecht overigens, of er naast al die plannen nog iets concreet uit de bus komt? Dat kan je dan
weer lezen in het werkingsverslag 2007.
Het schepencollege keurde het actieplan 2008 en het werkingsverslag
2007 op 25 maart 2008 goed. Intussen werd het cultuurbeleidsplan
door het Agentschap Sociaal-Cultureel Werk aanvaard en ontvangt de
gemeente hiervoor een jaarlijkse subsidie van 60 000 euro. Alle beleidsdocumenten kunnen naar gewoonte gedownload worden via www.depinte.be > Publicaties > e-bibliotheek of geraadpleegd worden in de bibliotheek.

Impulsen voor onze wijkfeesten
Feesten in de eigen wijk, buurt of straat is niet alleen leuk. Het zorgt ook voor nieuwe contacten
tussen de bewoners. Op die manier dragen wijkfeesten bij tot de leefbaarheid van de buurt. De
laatste jaren is het organiseren van een wijkfeest er niet simpeler op geworden. Heel wat organisatoren haken om diverse redenen af. Zo dreigt een waardevol stuk gemeenschapsleven verloren
te gaan en dat ziet we niet graag gebeuren. Daarom keurde de gemeenteraad in maart het reglement wijkfeestsubsidies goed.
Het gemeentebestuur van De Pinte hecht veel belang aan prettige woonbuurten waar de inwoners zich goed thuis voelen. Omdat de gemeente overtuigd is van de noodzaak, het nut en de
positieve impulsen die wijkfeesten teweeg brengen, wil de gemeente het gemeenschapsleven in
alle wijken nieuw leven blazen en nieuwe buurtgebonden activiteiten stimuleren.
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De gemeente wil met financiële steun de basiskosten van een straat- of wijkevenement helpen
dragen. De gemeentelijke toelage voor wijkfeesten is vastgelegd op maximum 200 euro. Daarnaast wordt het materiaal van de gemeentelijke uitleendienst gratis uitgeleend voor wijkfeesten.
Enkel de toeslag voor het vervoer en de waarborg dienen volgens het uitleenreglement betaald
te worden. De dienst cultuur is verantwoordelijk voor de coördinatie van de wijkfeesten. U kunt
bij deze dienst of via de website www.depinte.be > Publicaties > e-bibliotheek het reglement, het
aanvraagformulier en het formulier voor het afsluiten van de straat krijgen.
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De gemeente hoopt op deze manier u te kunnen overtuigen om in uw wijk, buurt of straat een
aangenaam samenzijn op het getouw te zetten. De creatieve invulling laten we graag aan u over.
Alvast veel succes toegewenst bij het organiseren van uw buurtfeest.

CULTUURPRIJS 2008 • U was weer fantastisch!
De gemeente juicht nieuwe initiatieven van culturele ondernemers van harte toe. De cultuurprijs
is een aanmoedigingsprijs voor een socioculturele vereniging, persoon, groep of instelling, die een
uitzonderlijke prestatie geleverd heeft of zich verdienstelijk gemaakt heeft op sociocultureel vlak.
Het prijzengeld van 500 euro is bestemd om deze verdienste een impuls te geven.
Wie wil jij in de bloemetjes zetten? Wie was er volgens jou geweldig in 2008?
Iedereen kan zelf een kandidatuur indienen of iemand voordragen.
U verstuurt de kandidatuur naar dienst Cultuur, Polderbos 20, 9840 De Pinte. De kandidatuur
mag enkel verstuurd worden onder gesloten omslag, met vermelding van alle gegevens die deze
kandidatuur ondersteunen. Op de omslag mag enkel vermeld staan: ‘Cultuurprijs gemeente De
Pinte’, m.a.w. geen enkele verwijzing naar de naam van de betrokken kandidaat!
Opgelet! Voor 2008 dienen de voorgestelde kandidaturen ingezonden te worden ten laatste op
maandag 5 mei 2008. De winnaar van de cultuurprijs 2008 wordt gehuldigd op het Feest van
de Vlaamse Gemeenschap op 11 juli 2008.

Met buurtfeesten en lokale initiatieven
Binnenkort komt de Vlaamse feestdag er weer aan en dus is er opnieuw de jaarlijkse 11-daagse
Vlaanderen Feest! die loopt van 1 tot 11 juli. Deze campagne nodigt zoveel mogelijk organisatoren uit om de aanloop naar het Feest van de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse feestdag
zelf te vullen met buurtfeesten in straten of wijken en met verenigingsinitiatieven die mensen
samen brengen voor positief gemeenschapsleven.
Ter gelegenheid van het Feest van de Vlaamse Gemeenschap in 2008 is er voor gangmakers van
dergelijke activiteiten tussen 1 en 11 juli een feestcheque mogelijk van maximaal 200,8 euro.
Via deze feestcheque participeert Vlaanderen Feest! tot maximaal 200,8 euro in bewezen organisatiekosten voor initiatieven die zich, met hun programma en de promotie die zij daarvoor
voeren, integreren in de nationale campagne. Huur van infrastructuur en materiaal om de activiteit mogelijk te maken, aanmaak van invitaties of aankondigingen, evenals vergoedingen voor
producten of optredens en voorstellingen die het programma stofferen, kunnen gelden voor het
krijgen van deze tussenkomst.
Er snel bijzijn met de kandidatuurstelling is wel de boodschap! Een aanvraag om te kandideren
moet zo vlug mogelijk en uiterlijk voor 11 mei 2008 toegestuurd te worden aan het secretariaat
Vlaanderen Feest! De eerste 1 100 initiatieven die geldig kandideren voor opname in de campagne en participatie in organisatiekosten, komen in aanmerking.
Geïnteresseerde organisatoren vinden alle informatie over de te vervullen voorwaarden plus de te leveren bewijsvoering na afloop van het initiatief via de campagnewebstek
www.vlaanderenfeest.be. U vindt hier ook het aanvraagformulier.
Vergeet zeker niet contact op te nemen met de cultuurbeleidscoördinator. Per gemeente kunnen één tot drie evenementen geselecteerd worden als gemeentelijk festiviteitenprogramma voor
het Feest van de Vlaamse Gemeenschap. U kunt hem bereiken per telefoon op het nummer
09 280 80 99 of via e-mail op bram.dela@depinte.be

De uitleendienst: nieuw materiaal

www.depinte.be

Tijdens de opmaak van het cultuurbeleidsplan in 2007 werd het uitleenmateriaal en de dienstverlening geëvalueerd. Daaruit blijkt dat voor wijkfeesten en allerhande buitenactiviteiten er een
tekort is aan tenten. Daarom kocht de gemeente, via een impulssubsidie van het cultuurbeleids19

plan, een plooitent van zes op drie meter. De zeilen zijn vervaardigd uit brandwerend materiaal.
Met scheerlijnen en haringen kan de tent op zachte ondergrond vastgemaakt worden. Er zijn ook
gewichten voor plaatsing van de tent op harde ondergrond. De tent mag echter niet opgezet
worden bij hevige wind of stormweer.
Voor de verenigingen wordt een huurprijs van 10 euro per dag gerekend en een waarborg van
100 euro. Niet-erkende verenigingen en derden betalen 50 euro per dag. Alle tarieven en de
voorwaarden zijn terug te vinden bij de dienst cultuur of via www.depinte.be.

Een lege muur? Geen kunst aan: de artotheek
Heb je ook een blinde muur waarvan je al lang vindt dat een
schilderij er mooi zou hangen? Maar vind je dat allemaal zo
duur of kan je moeilijk een keuze maken? Dan is de artotheek, een nieuw initiatief vanaf 1 juni, zeker iets voor jou!
Want je kunt verschillende werken kiezen en al eens uitproberen in je woonkamer.
De artotheek is een uitleendienst zoals een bibliotheek, maar
dan met schilderijen en beeldhouwwerken in plaats van met
boeken. De ontlener betaalt jaarlijks lidgeld aan de cultuurdienst en krijgt een kunstpas. Een KunstPas is geldig voor
één jaar en kost 10 euro. Met deze kunstpas kunt u één of
meerdere kunstwerken uit de catalogus kiezen. Het is ook
mogelijk om het kunstwerk eerst te gaan bezichtigen bij de kunstenaar thuis. Een kunstwerk kan
voor maximum zes maand ontleend worden. Tijdens deze periode kan de ontlener vrij het werk
meerdere malen inwisselen.
De artotheek heeft twee uitleenformules: een abonnement zonder kooptegoed met andere
woorden de zuivere huurformule en een abonnement met kooptegoed. Met deze laatste formule
wordt de kostprijs van het kunstwerk in mindering gebracht met het betaalde leengeld. Voor een
abonnement zonder kooptegoed betaalt u 7 euro per kunstwerk per maand. Een abonnement
met kooptegoed kost 45 euro voor drie maanden (waarvan 30 euro wordt gespaard).
Verdere informatie vindt u binnenkort op www.depinte.be (onder ‘Nieuws’).

Fotoclub De Spiegel organiseert een fototentoonstelling.
In brasserie ’t Klooster
Baron de Gieylaan 25A, De Pinte
Van 26 april tot 2 mei 2008
De volgende leden stellen er tentoon:
Freddy Buysse:		
Gaudi - Sagrada Familia, Een gele beuk
Anne Celis:		
Steegjes in Praag, Watervalletjes, Kleurrijke herfst
Lieve De Bruyker:
Ondergesneeuwd, Luzzu, Na de regen
Katrien De Cock:
Gaudi - Casa Batlló, Casa Milá
Jean-Pierre De Weirdt: Stillevens
Erna Rouaen:		
De flits, Plakker, Eb aan de opaalkust, Ready for take off,
			
Mysterieus landschap, Scharlaken eik
Leo Van Steenbergen: Istanbul - oud en nieuw

www.depinte.be

Hartelijk welkom!
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Dag van het park
Op zondag 18 mei wordt opnieuw een Dag van het
Park georganiseerd in onze gemeente. Deze dag is een
samenwerking tussen de cultuurdienst, de jeugddienst
en de duurzaamheidsambtenaar.
Dit jaar gaat de dag door op zondag 18 mei in park
Scheldevelde. Het thema van deze editie is ‘Bomen &
mensen’. Allerlei spannende, uitdagende, grappige,
lekkere, ... activiteiten worden tijdens deze dag georganiseerd voor jong en oud. Dus als je bomen eens van
een andere kant wilt bekijken, zorg dat je erbij bent.
Programma
11 - 12 uur

Aperitief met ‘natuurlijke’ drankjes en een optreden van het
Harmonieorkest De Pinte (vanaf 11.30 uur).
12 - 14 uur
Geniet van een heerlijke bio-picknick: gratis, maar inschrijven op voorhand is
noodzakelijk.
13 - 18 uur
Wonderwoud: bomen vormen een levend verhaal waarin trollen en kinderen
elkaar vinden. Met een reis naar de top van de boom.
13.30 en 17uur Concert bOOmfanfare: het ophitsende instrumentaal huisorkest van cirQ. Vanuit een boom brengen ze traditionele muziek uit Oost-Europa met invloeden uit
jazz en rock.
13 - 18 uur
Workshop ‘kunst uit en in de natuur’: begeleid door Art@depinte, zowel voor
kinderen als volwassenen + bezichtigen Kunstkelder.
13 - 18 uur
Infostand Bijzondere Boomwerken: professionele boomverzorgers die met een
vleugje idealisme en gepaste nuchterheid adviseren en werken rond mens en
boom.
13 - 18 uur
Levend hout: houtkunstenaar Armin vormt ‘live’ hout om tot lepels, kommen
en andere curiositeiten. Voor alle leeftijden.
13 - 18 uur
Infostand Parkbos door het Agentschap voor Natuur en Bos.
13 - 18 uur
Infostand compostmeesters.
11 - 18 uur
De lucht in: springkasteel + avontuurlijke activiteit jeugdbeweging.
11 - 16.30 uur Wedstrijd: ga op verkenning langs het natuurleerpad, los het raadsel op en win
prachtige prijzen.
De toegang en deelname aan alle activiteiten zijn volledig gratis.
Wie wil genieten van de picknick, moet wel op voorhand inschrijven! Dit kan door onderstaande bon te bezorgen aan Mariska Samyn ten laatste op maandag 5 mei 2008.
(Koning Albertlaan 1, 9840 De Pinte, mariska.samyn@depinte.be)

Inschrijving Bio-picknick - Dag van het Park - 18 mei
naam:
adres:
telefoon:
e-mail:
aantal personen: ... volwassenen + ... kinderen
(drank niet inbegrepen)

www.depinte.be
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WIJ DOEN OOK MEE … !
Op zondag 18 mei 2008 gaat op het domein Scheldevelde in De Pinte, de ‘Dag van het Park’
door. Gezien wij onze thuisbasis hebben in de kelderruimtes van het Kasteel Scheldevelde
spreekt het voor zich dat wij ook aan dit culturele evenement deelnemen.
Onze Kunstkelder zal gratis toegankelijk zijn voor het publiek, om de met onze eigen kunstwerken versierde muren te komen bewonderen. Tevens zult u er kunnen genieten van een lekker stuk
taart.
De artistieke begeleider, van ons ‘Kunstatelier voor volwassenen’, Igor Preys zal er in openlucht
workshops houden en ook ons ‘Kunstatelier voor kinderen’, onder vakkundige begeleiding van
Ann Van Durme, zal zorgen voor de nodige animatie. Kunstenaars van ons ‘Kunstatelier voor
volwassenen’ kunt u in het park aan het werk zien. Onder andere Karina Alisch zal demonstraties
geven in het maken van monotypes.
Het wordt dus de moeite waard eens langs te komen naar Scheldevelde!
Meer info?
e-mail: artdepinte@live.be

SINKSEN EXPO …
Zoals u al kon lezen in de vorige editie van de Infokrant, houden wij ook dit jaar onze groepstentoonstelling in het gemeentehuis van De Pinte.
De artiestjes van ons ‘Kunstatelier voor kinderen’ onder leiding van Ann Van Durme en de amateur-kunstenaars van ons ‘Kunstatelier voor volwassenen’ en hun begeleider Igor Preys, stellen
hun meest recente werken tentoon tijdens het Sinksenweekend:
- zaterdag 10 mei 2008 van 14 tot 18 uur
- zondag 11 mei 2008 van 10 tot 18 uur
- zondag 11 mei 2008 omstreeks 17 uur houdt het ‘Kunstatelier voor kinderen’ een heuse
veiling van hun tentoongestelde werken!
- maandag 12 mei 2008 van 10 tot 18 uur
De toegang tot deze unieke expo is uiteraard gratis … Wij verwachten u!
Meer info:
ART @ DE PINTE vzw - artdepinte@live.be

Bloemenmarkt Zevergem 2008
UITNODIGING
voor de 22ste uitgave van de bloemenmarkt in Zevergem
op zondag 11 mei 2008
op het Dorp van 8 tot 12 uur
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programma:
• verkoop van éénjarige bloemen (geranium, salvia, petunia, waterbegonia, …) door de plaatselijke bloemist
• verkoop van vaste planten door de plaatselijke tuinaanleggers
• verkoop van geschenkartikelen en graveerwerk
• demonstratie composteren
• drankverkoop door de Wezel
• optredens New Dixie Generation en ‘Twirlings Gircs’
• tentoonstelling twee reuzegrote houten kunstwerken (2,5 ton) van Marc Lampens.
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Activiteiten Het Wijngaardeke
• Fietstochten in samenwerking met de KVLV-Zevergem
Zie onderstaand artikel.
• ‘Ontbijt in de wijk’ op zondag 1 juni
Buurtvereniging ‘Het Wijngaardeke’ organiseert voor het eerst een ontbijt (brunch) op de sportterreinen in hun wijk. Iedereen is welkom, maar inschrijven is nodig. Het ontbijt en de kostprijs
ervan worden nog bepaald. Voor kinderen wordt een apart en goedkoper menu voorzien. Praktische info volgt via het parochieblad en strooibriefjes met inschrijvingsstroken.
• Straatfeest op zondag 29 juni
Vanaf 14 uur is er opnieuw ons jaarlijks straatfeest. We serveren koffie, taart, drank en enkele
snacks. Iedereen kan deelnemen aan aantal volksspelen. Voor de kinderen wordt er een hindernissenparcours aangelegd. Gezellig samenzijn is de bedoeling.
De buurtvereniging hoopt die dag ook een officiële inhuldiging te kunnen organiseren in samenwerking met het gemeentebestuur. Strooibriefjes en andere publicaties volgen.
Iedereen van harte welkom. Gratis toegang.
Buurtvereniging ‘Het Wijngaardeke’
Willy Hoof
Het Wijngaardeke 32
tel. 0494 67 34 08

Een avondje gezellig fietsen in de omgeving van Zevergem
Heb je lente- of zomerkriebels, dan moet je ... fietsen.
KVLV-Zevergem en buurtvereniging ‘Het Wijngaardeke’ organiseren samen een avondje gezellig
fietsen in de omgeving van Zevergem. Elke vereniging neemt vier tochten voor zijn rekening. De
vier eerste door de KVLV, de vier laatste door buurtvereniging ‘Het Wijngaardeke’.
We fietsen zo’n 25 à 30 km en we passen het fietstempo aan, zodat iedereen er kan van genieten. We voorzien telkens een kleine tussenstop aan een of andere idyllische drankgelegenheid
om de dorstigen te laven. Lukt dit niet (café gesloten, uitbater met vakantie, café verdwenen
of niet gevonden) dan kan, wie dit wil, bij terugkeer op het Dorp nog een verfrissing nemen bij
Conny.
Het vertrek is telkens voorzien op het Dorp in Zevergem om 19.15 uur.
KVLV-leden en hun gezinsleden zijn verzekerd door KVLV Leuven.
Niet-leden fietsen mee op eigen risico.
De fietstochten gaan door op volgende dagen:
donderdag 8 mei
dinsdag 20 mei
donderdag 5 juni
dinsdag 17 juni
donderdag 3 juli
donderdag 17 juli
donderdag 31 juli
donderdag 14 augustus

Opgelet: bij regenweer gaat de fietstocht niet door!
Iedereen van harte welkom. Wij hopen op een grote opkomst.
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KVLV Zevergem				
Marianne Aerssens			
tel. 09 222 42 48			

Buurtvereniging ‘Het Wijngaardeke’
Willy Hoof
tel. 0494 67 34 08
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Symfonisch concert op 14 juni met Liszt en Rossini
Het Vocaal Ensemble Seicento nodigt u van harte uit op een symfonisch concert dat op 14 juni
2008 om 20 uur doorgaat in het OCP, Polderbos 20 in De Pinte.
Op het programma staan onder meer het tweede pianoconcert van F. Liszt en opera-aria’s van
Rossini.
Uitvoerders zijn Jan Moeyaert (piano), Helen Cassano (mezzo-sopraan), het Dendermonds
Symfonisch Orkest en het Vocaal Ensemble Seicento.
De toegangsprijs bedraagt 9 euro en 7 euro voor - 12-jarigen in voorverkoop of 10 euro en 8 euro
(- 12 jaar) aan de kassa de avond zelf.
Kaarten zijn te krijgen bij de koorleden van Seicento of door middel van overschrijving (liefst voor
1 juni) op rekeningnummer 890-1340417-05 met vermelding ‘concert 14 jun’, naam en aantal
kaarten.
Bijkomende informatie kunt u steeds krijgen:
• op de website van het Vocaal Ensemble Seicento: www.seicento.be
• bij de leden van het koor
• bij Linda Moeyaert - Gerris, tel. 09 343 09 30, e-mail: linda.moeyaert@seicento.be

o.l.v. Peter Geysels
YOUTHBAND in concert
zaterdag 17 mei 2008 om 16 uur
In Bar-On (Baron De Gieylaan 12)
De YB treedt op 17 mei 2008 op in de Bar-On. Onze jonge muzikanten willen u graag laten horen
wat ze dit jaar geleerd en ingeoefend hebben.
Gratis inkom!
Twee pannenkoeken en koffie voor drie euro.
Meer info op www.youthband.be of Youthbanddp@gmail.com.
Cécile Deckx, voorzitter
0497 90 17 85

Kunstkring Centaura
Derde Groepstentoonstelling
in Kurhaus, Freiamt
Van 4 tot en met 27 mei 2008
Deelnemers:
Marcel Malingreau, Rita Wildro, Daniël Godefroi, Agnes De Schepper,
Nicole Lebrun, Gigi Debuisson, Rik Leeman, Bart Dewilde, Michiel Maton,
Kristine Cnudde.
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Kunstkring Centaura
Merelstraat 31, 9840 De Pinte
tel. en fax: 09 282 68 67
e-mail: germain.schiettecatte@pandora.be
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Fiets je fit langs Schelde en Leie
Zondag 1 juni 2008

Organisatie:
Vakantiegenoegens De Pinte - Zevergem
In samenwerking met: CM De Pinte, CM Nazareth en CM Sint-Martens-Latem
Fiets je fit tijdens een bewegwijzerde lusvormige tocht, met tussenstops aan de CM-kantoren,
langs rustige wegen vanuit De Pinte richting Schelde via Eke. Verder naar Nazareth Dorp en via
Astene naar Deurle en door de dreven naar de Leie in het pittoreske dorp van Latem.
Extra’s: verfrissing en/of gezonde attentie onderweg tijdens stops aan de betrokken CM-kantoren
en bij aankomst, gratis tombola, fitheidstest, geschenkje. Activiteit in het kader van de campagne
CM-fit.
Vertrek:
Afstand:
Deelname:

CM-kantoor, Kerkplein 5, De Pinte
Vrije start tussen 14 en 14.30 uur, einde om 18 uur
40 km (verkorting: ± 25 km)
2 euro, kinderen (- 12 jaar) gratis
Inbegrepen: verzekering, drankjes, attentie, tombola

Info:
CM De Pinte (tel. 09 234 62 20), CM Nazareth (tel. 09 234 62 30), CM Sint-Martens-Latem
(tel. 09 234 62 45) of Guy De Geyter (tel. 09 282 52 48) of
www.vakantiegenoegens.be/Depinte

13de Sneukeltoer t.v.v. ‘Kom op tegen Kanker’
zondag 3 augustus 2008

Fietstocht van + 45 km met ontbijt en verrassend middagmaal in een muzikaal kader.
De tocht vertrekt en eindigt in de Vrije Basisschool van De Pinte en loopt door de omliggende gemeenten. De opbrengst gaat, zoals bij alle vorige edities, integraal naar ‘Kom op tegen kanker’.
Deelnameprijzen:
Vertrekuren:		
Kaartenverkoop:
			
			
			
			

E 14 (volwassenen), E 8 (kinderen tot 12 jaar)
tussen 9 en 10 uur, 10 en 11 uur, 11 en 12.30 uur
ENKEL op zondag 11 mei 2008:
1. telefonisch reserveren tussen 8.30 uur en 10.30 uur
op 0475 23 34 24 of 0474 68 23 54
2. afhaling ná reservatie tussen 10 en 12 uur in
Café ’t Gildenhuis, Pintestraat 4, De Pinte

Iedereen hartelijk welkom!
Een organisatie van OUD-KLJ De Pinte
Freddy De Bie, Oude Gentweg 80, De Pinte, tel. 09 221 01 12

Programma 75 jaar Davidsfonds
- Culturele zoektocht in De Pinte- Zevergem
Van 11 mei tot 15 juni
Leer uw gemeente beter kennen en win mooie prijzen!
Brochures te krijgen bij de bestuurleden en in de bibliotheken van De Pinte en Zevergem.
Prijs: E 5 (niet-leden), E 3 (leden)
- Tentoonstelling en diamontage: het Davidsfonds en De Pinte
Op 28 en 29 juni in de raadzaal van het gemeentehuis
Vrije ingang
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- Academische zitting
Op zaterdag 28 juni om 17 uur
Om 20 uur koud en warm buffet (prijs: E 35, wijn inbegrepen)
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- ‘Er zit muziek in de Pinte-Zevergem’
Zondag 29 juni in tent voor het gemeentehuis
Voormiddag: ontvangst van de gemeentelijke fietstocht (zie pagina 9) met optreden Partytuur
Van 15 tot 19.30 uur:
optredens van:		
			
			
			

Celtic Spirit Dancers
De groep Rack
Het Swing Schaap
Hans Mortelmans en groep

Inkom: E 5 (in voorverkoop), E 7 (aan de kassa)
Marc Lagaert, Van Eycklaan 46, De Pinte, e-mail: marc.lagaert@skynet.be

Bibliotheek
Bibnieuws
• Jeugdboekenweek 2008
Tijdens de Jeugdboekenweek kwamen zeventien klassen in de bibliotheek het spel Memory spelen, waarna er allemaal opdrachten in de bibliotheek uitgevoerd moesten worden. Het thema dit
jaar was ‘mooi’.

Mooiste Kinderboek Aller Tijden
Het Mooiste Kinderboek Aller Tijden is ‘Fantasia’ van Geronimo Stilton. Dat
beslisten lezers tussen 1 en 99 jaar met ruim 36 000 stemmen tijdens een grootscheepse verkiezing in het kader van de Jeugdboekenweek. ‘Pluk van de Petteflet’
van Annie M.G. Schmidt eindigde als tweede, ‘Matilda’ van Roald Dahl werd derde.
Twee weken lang kon er uit de tien overgebleven boeken gestemd worden voor dit Mooiste Kinderboek Aller Tijden. Uit de stemmen blijkt dat 68 % van de stemmers jonger was dan negentien
jaar. Bij de meisjes was ‘Fantasia’ de favoriet, bij de jongens ‘Matilda’.
Alle boeken van Geronimo Stilton kunnen uitgeleend worden in de bibliotheek.
• Gevonden in de bib
Er is een gsm gevonden in de bibliotheek. De eigenaar kan hem afhalen bij de politie.
• Nieuwe collectie strips voor volwassenen
In het kader van het ZOVLA-samenwerkingsverband kan er terug een nieuwe collectie strips voor
volwassenen uitgeleend worden in onze bibliotheek. Deze keer komen de strips van de bibliotheek van Zwalm. Ze blijven nog tot in het najaar uitleenbaar in onze bibliotheek.

www.depinte.be
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• Start je trip in de bib
Je reis plannen doe je met een goede reisgids. De bibliotheek heeft tal van nieuwe reisgidsen
aangekocht. Ze staan alfabetisch per land opgesteld in de non-fictieafdeling.
• Sluitingsdagen
De bibliotheek is gesloten op:
donderdag 1 mei (Dag van de Arbeid / Hemelvaartsdag)
zaterdag 3 mei (extra sluitingsdag)
maandag 12 mei (pinkstermaandag)
Openingsuren
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
zaterdag

18 - 20 uur
17 - 19 uur
15 - 18 uur
16 - 19 uur
10 - 12 uur

Sport
organiseert: SPORTKAMPEN
Tijdens de schoolvakanties organiseert de sportdienst steeds een
sportkamp. Dat je hiervoor moet inschrijven, lijkt ons wel duidelijk.
De inschrijvingsstrookjes en meer informatie kan je steeds vinden in de folders die voor elk kamp
apart worden opgesteld.
Wegens het grote succes van onze sportkampen werken we met vaste inschrijvingsdagen. Op
deze dag openen we om 9 uur onze deelnemerslijsten voor inwoners van De Pinte - Zevergem.
ENKEL TELEFONISCH kan je dan inschrijven op het nummer 09 280 98 40. Om 14 uur is er de
mogelijkheid om kinderen, die niet in De Pinte of Zevergem wonen, in te schrijven. Dit op voorwaarde dat onze lijsten nog niet volzet zijn. Indien volzet krijg je de kans in te schrijven op de
reservelijst. Vanaf 14 uur vervalt de voorrangsregel voor kinderen van De Pinte - Zevergem.
Wij noteren op de inschrijvingsdag enkel naam en telefoonnummer van de deelnemers. Indien
ons maximaal aantal deelnemers nog niet bereikt is, kan je eventueel ook nog de daarop volgende
dagen inschrijven. Na de bevestiging van deelname kan je de inschrijvingsstrookjes met de resterende gegevens bij ons binnenbrengen en de betaling regelen.

Programma zomer 2008
• Kleuters
KAMP 1: van 31 juni t.e.m. 4 juli 2008
Sport- en knutseldagen voor kleuters
Volledige dagen: telkens van 9 tot 16 uur (opvang mogelijk vanaf 8 uur en tot 18 uur)
Tijdens deze week bieden wij de kleuters een gebalanceerde mix van spelletjes, sport- en knutselactiviteiten. Al deze activiteiten staan in het teken van een thema en we werken naar een passende slotactiviteit op het einde van de week. Zo krijgen de ouders de kans om de werkjes van
zoon of dochter te bewonderen en kunnen de kleuters eens laten zien wat ze zoal in de week
hebben geleerd. Anders dan bij onze sportnamiddagen verdelen we onze activiteiten over een
volledige dag!
Het thema voor dit kamp kom je weldra te weten via de folders.
-> inschrijvingsdag: dinsdag 20 mei vanaf 9 of 14 uur

www.depinte.be

27

KAMP 2: van 7 juli t.e.m. 11 juli
Kleutersportnamiddagen
Telkens van 13 tot 16 uur
Ook tijdens deze sportnamiddagen zal er gewerkt worden rond een thema. Meer hierover lees je
binnenkort in de folders.
-> inschrijvingsdag: woensdag 21 mei vanaf 9 of 14 uur
KAMP 3: van 25 augustus t.e.m. 29 augustus
Kleutersportnamiddagen
Telkens van 13 tot 16 uur
Ook tijdens deze sportnamiddagen zal er gewerkt worden rond een thema. Meer hierover lees je
binnenkort in de folders.
-> inschrijvingsdag: woensdag 28 mei vanaf 9 of 14 uur
• Lagere school
Ook voor de lagereschoolkinderen organiseert de sportdienst gedurende de zomervakantie drie
kampen. Naar goede gewoonte zullen ook deze kampen telkens in het teken staan van een
sportief en uitdagend thema. We kunnen kort al vertellen wat de thema’s zullen zijn, maar via de
folders kom je binnenkort alles te weten!
De kampen voor de lagere school gaan steeds door van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur. Er is
ook steeds opvang voorzien vanaf 8 uur en tot 18 uur.

KAMP 1: van 31 juni t.e.m. 4 juli 2008
‘Avonturensportkamp’
-> inschrijvingsdag: dinsdag 20 mei vanaf 9 of 14 uur
KAMP 2: van 7 juli t.e.m. 11 juli 2008
‘Olympische Spelen’
-> inschrijvingsdag: woensdag 21 mei vanaf 9 of 14 uur
KAMP 3: van 25 augustus t.e.m. 29 augustus 2008
‘Omnisportkamp’
-> inschrijvingsdag: woensdag 28 mei vanaf 9 of 14 uur

www.depinte.be
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• Extra kamp kleuters en lager school
KAMP Sporta: van 18 augustus t.e.m. 22 augustus 2008
Net zoals vorige zomer is er een extra kamp voorzien. Dit kamp zal worden georganiseerd door
SPORTA. De inschrijving zal in samenwerking met onze sportdienst gebeuren. Ook voor dit kamp
is een vaste inschrijvingsdag voorzien die op dezelfde manier zal verlopen als de inschrijvingen
voor onze eigen kampen. Ook SPORTA zal een folder bezorgen waarin verdere informatie zal
gegeven worden.
Thema kleuterkamp: ‘GEKKE KIDS SPECIAL’
Volledige dagen van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur
Thema lagere school: ‘DANSCOCTAIL’ of ‘OMNIBALLENSPORT’
Volledige dagen van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur
Ook tijdens deze kampen is er opvang voorzien van 8 uur ’s morgens en tot 18 uur ’s avonds.
-> Inschrijvingsdag: dinsdag 27 mei vanaf 9 of 14 uur
Meer informatie in verband met deze organisatie kan je vinden op www.sporta.be.

Sportklassen 2008
Van 25 februari tot en met 21 maart hebben alle jongens en meisjes van het vierde
leerjaar een sportieve week beleefd. Tijdens deze vier weken zijn de sportklassen
doorgegaan in het OCP. Gedurende hun sportweek in het thema van de Olympische Spelen hebben ze kennis gemaakt met een aantal Olympische sporten.
Zoals het hoort bij de Olympische spelen hebben de klassen een vlag en een mascotte gemaakt waarmee ze tijdens de openingsceremonie in de sportzaal zijn rondgegaan. Na de
voorstelling van de teams werd ook de Olympische vlam aangestoken. Deze bleef gedurende de
hele week branden en werd op het einde van de spelen officieel gedoofd.
Sporten zoals tafeltennis, boogschieten, schermen, atletiek, taekwondo en oude Olympische
sporten zijn tijdens deze week aan bod gekomen. Naast de sportlessen zijn de leerlingen ook
wat meer te weten gekomen over de geschiedenis van de Olympische spelen. Wanneer zijn de
Olympische spelen voor de eerste keer georganiseerd? Waar was dat? Wie is de voorzitter van het
IOC? Wat zijn de Olympische disciplines?
De leerlingen van het vierde leerjaar kunnen nu zeker en vast op al deze vragen een antwoord
geven. Op het einde van de sportweek hebben de klassen een beker of medailles meegekregen
voor hun inzet en hun fair-play. De Olympische gedachte hebben ze meegenomen naar school.

www.depinte.be
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5de Fietsfeest Leiestreek: Kriskras door Leie Lekker Land
29 juni 2008

Voor de vijfde maal op rij organiseert Toerisme Leiestreek in samenwerking met Provincie WestVlaanderen en de vier startplaatsen een heus fietsfeest op zondag 29 juni 2008 om je te
laten proeven van het succesvolle fietsnetwerk. Deze lustrumeditie wordt een extra lekkere editie
want het fietsfeest Leiestreek staat dit jaar volledig in het teken van de lokale gastronomie! Je
zult dus niet enkel de Leiestreek en het fietsnetwerk verkennen, maar je zult ook kennis kunnen
maken met enkele gastronomische hoogtepuntjes uit eigen regio! Onderweg vergasten enkele
halteplaatsen je met wat couleur locale en gratis proevertjes gemaakt van echte typische
streekproducten.
Via uitgestippelde tochten ontdek je de Leiestreek vanuit één van de vier startplaatsen: de Brielpoort in Deinze, de Guldenbergabdij in Wevelgem, het Kasteelpark in Ingelmunster en
het provinciedomein de Gavers in Harelbeke (Deerlijk). Er is voor ieder wat wils, want je
kan kiezen uit verschillende trajecten tussen twintig en 112 km. Starten kan tussen 9 en 15 uur.
Deelname is volledig gratis! Bovendien krijgen de eerste 4 000 deelnemers een leuk fietsgadget
mee naar huis en kan je meedingen naar de prijzen die via de gratis tombola verloot worden.
Vanaf midden mei kan je de brochure van het fietsfeest Leiestreek afhalen in de toeristische diensten in de Leiestreek of opvragen via info@toerisme-leiestreek.be.
Meer info gewenst over het fietsnetwerk? www.fietsen-wandelen.be
Meer info:
www.toerisme-leiestreek.be
		
West-Vlaamse Leiestreek, tel. 056 27 78 40
		
Oost-Vlaamse Leiestreek, tel. 09 380 46 02
Fiets je GRATIS mee op 29 juni 2008?
KNIP DAN DIT STROOKJE UIT EN NEEM HET INGEVULD MEE NAAR JOUW UITVERKOREN
STARTPLAATS. In ruil voor dit ingevulde strookje krijg je aan de startplaats een officiële
deelnemerskaart en een trajectbeschrijving. Op die manier zal jouw inschrijving vlot verlopen. Één strookje per gezin volstaat.
Naam + voornaam:
Persoon 1:
Persoon 2:
Persoon 3:
Persoon 4:
Persoon 5:
Straat + nummer:
Postcode + plaats:
Land:
e-mail:

Dansvereniging DanceReaction DePinte
MUSICAL DANCE – HIP HOP NEW STYLE – LET’S DANCE – KNUFFELDANCE
LATINO (ook voor volwassenen)
DanceReaction neemt vanaf 15 mei inschrijvingen
aan voor het nieuwe schooljaar 2008-2009.
Sommige lessen zijn meteen volzet …, dus geef ons
een seintje als uw kinderen geïnteresseerd zijn.
Inschrijven via www.DanceReaction.be.
DanceReaction De Pinte
Info: Rita Termote, 0475 944 291
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Walhalla

Turnshow T.K. Olympia De Pinte vzw
De tweejaarlijkse turnshow van T.K. Olympia is intussen een traditie. De turnclub heeft er een stevige reputatie mee opgebouwd.
Op zaterdag 3 mei om 15 uur en zondag 4 mei om 18.30 uur is het opnieuw zover. Onder de titel
‘Walhalla’ kunt u genieten van een denderend spektakel waar de kleuters en jeugdturners het
beste van zichzelf zullen geven.
Zoals vorige keren gaat de show door in het OCP. Om alle toeschouwers de mogelijkheid te geven
optimaal van het spektakel te genieten, is ervoor geopteerd om de show opnieuw tweemaal op
te voeren. Het aantal plaatsen per opvoering is beperkt.
Kaarten kosten 10 euro voor volwassenen, 7 euro voor studenten (studentenkaart verplicht) en
3 euro voor wie jonger is dan twaalf jaar. Kaarten kunt u krijgen tijdens de trainingen in april, via
e-mail: tkodepinte.secr@gmail.com of via het telefoonnummer 09 220 05 31.

Wielerwedstrijd Dames Elite
Wielerclub De Pinte organiseert op pinstermaandag 12 mei 2008 om 15 uur een wielerwedstrijd voor Dames Elite over een afstand van 87,5 km in twaalf ronden. Start en aankomst in de
Groenstraat ter hoogte van het café. Deze wedstrijd is de derde manche van een regelmatigheidscriterium van de AA Drink wielertrofee - Vlaanderen 2008.
Website: www.aadrink-wtvlaanderen.be
Er worden nog vrijwillige medewerkers gezocht voor de organisatie.
Contact:
wielerclub-de-pinte@skynet.be, tel. 09 282 51 42 en 09 282 34 86

Recreatieve ruiterclub Sunkawakan vzw
Contactgegevens:
			
			

Hageland 11, De Pinte, tel. 0498 11 59 49
e-mail: info@haegeland.be en sunkawakan.depinte@gmail.be
www.vvr-sunkawakan.be en http://sunkawakan.ning.com

Activiteiten Sunkawakan 2008:
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• Voorbereiding zomertrektocht: van 10 tot 12 mei 2008 in Ville au Bois
• Verbroedering met andere VVR-club(s): 15 juni 2008
Uitgebreide wandeling in de Scheldevallei inclusief vieruurtje, drank en dessert. Vertrek te paard
om 11 uur op onze thuisbasis (tot 17 uur). Prijs deelname: 10 euro voor eigenaars (enkel voor
het eten), 50 euro voor huurders (dus enkel voor de vijf uren rijden, eten gratis).
• Ruiterdoop met barbecue: 29 juni 2008
• A en B-brevet 5-daagse: van 7 tot 11 juli 2008
Voorbereiding A en B-brevet door te trainen op dressuur en springen van maandag tot donderdag. Op vrijdag op verplaatsing voor het afleggen van het brevet. Prijs deelname: 125 euro voor
eigenaars en 160 euro voor huurders (kosten voor deelname brevet niet inbegrepen).
• Trek 2008: 15 tot 17 augustus in de buurt van Saint-Hubert
Wie een weekend in de Ardennen op de rug van een paard wil vertoeven, aarzel niet, schrijf je
in.
• Trektocht Ardennen: 25 tot 31 augustus 2008 in Ville au Bois (omgeving Spa)
Keuze uit driedaagse uitstap of zesdaagse. Meer info op www.les-fjords-de-la-chefna.be.
• Verbroederingsdag Meerdaalwoud
• Winterwerking 2008: van september tot december 2008
Deze periode zal als proef gebruikt worden om te zien of het aanslaat om in de winter buitenritten te organiseren vanaf de thuisbasis. Abonnementen per maand.
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Jeugd
Overzicht jeugdactiviteiten in ’t kort
mei
vr. 2 mei		
za. 3 mei		
za. 10 mei		
		
za. 10 mei		
		
za. 17 mei		
17 en 18 mei		
zo. 18 mei		
zo. 25 mei 		
juni
vr. 6 juni		
za. 21 juni 		
zo. 22 juni		
za. 28 juni		

happy hour van 22 tot 23 uur in Jeugdhuis Impuls
dj-contest 2008 van 21 tot 1.30 uur in Jeugdhuis Impuls
Jeugd-opendeurdag Voetbalclub Jong & Vlug De Pinte
(voor jongens en meisjes tussen 5 en 16 jaar)
‘Pinkstervuur’: kaarsengieten in toffe vormen en kleuren - zie Agenda
(voor 12 tot 18-jarigen) door Jokri Zevergem - De Pinte
standup comedy om 21 uur in Jeugdhuis Impuls
Bodysol-Cup (minivoetbaltornooi) Voetbalclub Jong & Vlug De Pinte - zie
Agenda
Dag van het Park met een Wonderwoud, springkasteel, ... - zie pag. 21
Dag van het Lieveheersbeestje: insectenzoektocht in de Scheldevallei - zie
Agenda
happy hour van 22 tot 23 uur in Jeugdhuis Impuls
Voetbaltornooi voor kinderen - zie Agenda
Schoolfeest Vrije Basisschool De Pinte - zie Agenda
Roefeldag 2008 - zie hieronder

… en nog veel meer, hierna.

Gadget nieuwsbrief jeugd
Er zijn veel voorbereidingen aan vooraf gegaan, maar uiteindelijk is het
zover. De eerste editie van de nieuwsbrief is verschenen! De leukste en
interessantste jeugdnieuwtjes werden verspreid!
Zoals beloofd, hoort bij iedere inschrijving ook een leuk en gratis gadget.
Voor wie dit nog niet afgehaald heeft, er ligt nog steeds een exemplaar met
jouw naam erop te wachten op de jeugddienst! Aarzel dus niet en ga het
onmiddellijk halen! (OCP, Polderbos 20, De Pinte)
Wie nog niet ingeschreven is voor deze nieuwsbrief, kan zich nog steeds
aanmelden op de gemeentelijke website (www.depinte.be > Publicaties >
Nieuwsbrieven) of via de gemeentelijke jeugdsite (http://jeugd.depinte.be).
Je hoeft enkel je naam en e-mailadres achter te laten. Zo ontvang je bij de
volgende editie ook alles wat je altijd al wilde weten over de activiteiten,
nieuwtjes en gebeurtenissen in je gemeente!

Roefeldag 2008
Op zaterdag 28 juni gaat de Roefeldag opnieuw door in De Pinte. De
kinderen kunnen op deze dag een kijkje nemen bij onze plaatselijke handelaars of kennis maken met een aantal interessante hobby’s.
De bezoeken gaan door van 10 tot 12 uur en van 13.30 tot 16 uur.
Van 16 tot 16.30 uur sluiten we de dag af met een slotactiviteit voor alle
ingeschreven kinderen en hun ouders.
De Roefel is er voor alle kinderen tussen zes en twaalf jaar.
Deelnemen is volledig gratis, maar inschrijven is wel verplicht!
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Heb je interesse om samen met ons mee op ontdekking te gaan?
Inschrijven kan bij de jeugddienst op volgende data:
• zaterdag 14 juni van 10 tot 12 uur
• woensdag 18 juni van 14 tot 16 uur
GEZOCHT:
- Leuke en interessante beroepen opf hobby’s
Heb jij een interessant beroep of een leuke hobby en wil je zelf ook een aantal groepjes kinderen
ontvangen? Neem dan zo snel mogelijk contact op met de jeugddienst en schrijf je in. Je kan het
inschrijvingsformulier ook downloaden op www.depinte.be > Publicaties > e-bibliotheek.
- Medewerkers
Ook voor deze editie zijn we nog op zoek naar vrijwilligers voor het begeleiden van de verschillende groepjes kinderen doorheen de dag. Voel jij je daartoe geroepen? Neem contact op met de
jeugddienst en geef je gegevens door. Vul je liever direct het inschrijvingsformulier in, downloaden kan op www.depinte.be > Publicaties > e-bibliotheek.
Nog vragen?
Meer info te krijgen bij de jeugddienst.
OCP, Polderbos 20, De Pinte, tel. 09 280 98 43
e-mail: jeugddienst@depinte.be

Speelplein Amigos
De speelpleinwerking werd dit jaar niet verwelkomd door het lentezonnetje, maar met een heus
winters sneeuwtapijt! Jammer genoeg bleef de pret niet lang duren en was de dooi snel een spelbreker … Maar de kinderen lieten het zeker niet aan hun hart komen. Ondanks de regen konden
ze zich prima amuseren in de overdekte speelruimtes.
We konden deze paasvakantie rekenen op een grote opkomst. Donderdag werden er maar liefst
93 kindjes geteld! Maar dat is natuurlijk begrijpelijk, want het is nu eenmaal leuk op het speelplein!
Elke morgen kreeg onze jeugd een toneeltje voorgeschoteld, met op vrijdag de grote ontknoping.
Ditmaal draaide alles rond het thema sprookjes. Verder kregen ze onder andere een kookles en
waren ze zelfs heuse piraten die de werking wilden veroveren!
Dit belooft zeker veel goeds voor de komende zomervakantie!
Allen daarheen dus!
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We zetten de data voor de zomervakantie nog even op een rijtje:
WEEK 1: maandag 14/7 tot vrijdag 18/7
WEEK 2: dinsdag 22/7 tot vrijdag 25/7 (opgelet: niet op maandag 21/7!)
WEEK 3: maandag 28/7 tot vrijdag 1/8
WEEK 4: maandag 4/8 tot vrijdag 8/8
WEEK 5: maandag 11/8 tot donderdag 14/8 (opgelet: niet op vrijdag 15/8!)
Buiten deze data voor speelplein Amigos zijn er tijdens de grote vakantie ook andere opvangmogelijkheden, waaronder De Speelark en de sportkampen. Voor meer informatie kunt u terecht in
het OCP (Polderbos 20, De Pinte, tel. 09 280 98 40).

Carnavalsweekend
De Jeugddienst en Jeugdraad van De Pinte organiseerden op
22, 23 en 24 februari de derde editie van het Carnavalsweekend. Opzet van dit project was om in één weekend voor alle
jongeren van de gemeente een aangepaste activiteit te organiseren.
Het concept van de vorige edities werd behouden: een optreden voor de kleinsten (zes tot twaalf jaar), een dropping voor
de twaalf- tot zestienjarigen en de intussen welbekende Combi
II-fuif voor iedereen boven de zestien jaar die zichzelf nog als
jeugd beschouwt.
Op vrijdagavond was er de avontuurlijke dropping. Net geen
vijftig deelnemers stapten op de bus en werden gedropt in de
buurt van Munkzwalm voor een fikse wandeltocht van acht kilometer. Met behulp van verschillende tochttechnieken zochten
ze – met wisselend succes – de weg doorheen het platteland
naar het parochiaal centrum De Zwaluw in Munkzwalm, waar
honger en dorst konden worden gestild met chocolademelk en pannenkoeken.
Op zaterdagavond vond Combi II plaats, waar naar goede gewoonte aan plaatselijk rock- en
draaitalent de kans werd gegeven om het beste van hun kunnen naar voor te brengen.
Ook deze editie bleek dat De Pinte en omstreken heel wat muzikaal talent herbergt. Na de gesmaakte optredens van Nothing Personal en Wallace namen de dj’s Lagos&Hotwax, JooZt en
Schmoedi plaats achter de draaitafel en zorgden tot in de vroege uurtjes voor dansbare muziek.
Een korte nachtrust later stond de volgende activiteit op het programma. Het Meespeeltheater Jeuk bezorgde de 120 aanwezige kinderen een zaterdagnamiddag vol meezing-, dans- en
inleefplezier met de voorstelling 1, 2, 3 … Piano. Het verhaal ging over de familie Snor die een
erg saai leven had op het appartement van Tante Bloemmekespapier. Op een dag ontvingen ze
een geheimzinnige brief van een zekere Nonkel Mac Moestas uit Schotland! Mac Moestas was
overleden en Jan en Jan Snor kregen zijn kasteel en gingen op reis naar Schotland waar ze heel
wat avonturen beleefden.
Ook met deze derde editie van het Carnavalsweekend zijn we erin geslaagd heel wat jongeren
uit verschillende leeftijdscategorieën te bereiken. We willen hierbij alle jonge deelnemers en alle
– iets oudere – begeleiders van harte bedanken.
Gemeentelijke jeugdraad en jeugddienst De Pinte

Speelstraten in De Pinte
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Als inwoner van De Pinte is het mogelijk om een speelstraat in te richten. Dit
betekent dat de straat voor een bepaalde periode tijdens de vakantie wordt
afgesloten voor alle verkeer (behalve voor bewoners) en dat deze volledig
wordt omgetoverd tot speelterrein voor de kinderen.
De voorwaarde is wel dat er uit de volwassen bewoners een aantal verantwoordelijken aangesteld worden, zodat deze alles in goede banen kunnen leiden.
34

Een speelstraat kan aangevraagd worden bij de jeugddienst van de gemeente. Ook het reglement is daar beschikbaar.
Om het extra leuk te maken voor de kinderen kan je bij de jeugddienst ook een speelkoffer huren met allerlei spelmateriaal. Er zijn twee koffers beschikbaar: de groepsspelen en de circusspelen. Ze kunnen afzonderlijk gehuurd worden.
Heb je interesse in het huren van een van deze speelkoffers? Contacteer dan zeker tijdig de jeugddienst!
Jeugddienst De Pinte
Ontmoetingscentrum Polderbos
Polderbos 20
9840 De Pinte
tel. 09 280 98 43
e-mail: jeugddienst@depinte.be

Kinderopvang in De Pinte
Er zijn in de gemeente een aantal opvangmogelijkheden voor uw kind.
Eerst en vooral zijn er instanties die dagopvang voorzien:
• Kinderdagverblijf ’t Zonnetje, Kasteellaan 1, tel. 09 282 90 95,
e-mail: natalie.Aga@kdvzonnetje.be
• Kinderdagverblijf ’t Knuffeltje, Groenstraat 14, tel. 0478 54 65 04,
e-mail: inlichtingen@hetknuffeltje.be, www.hetknuffeltje.be
• Mini-Creche ’t Bavetje, Breughellaan 73, tel. 0476 62 01 19
• Dienst opvanggezinnen OCMW De Pinte, Kasteellaan 41, tel. 09 282 23 03,
http://ocmw.depinte.be
		
Daarnaast zijn er ook een aantal mogelijkheden op vlak van buitenschoolse kinderopvang:
• Gemeentelijke buitenschoolse kinderopvang De Speelark, Polderbos 1, tel. 0476 82 83 55 (tijdens de opvanguren), tel. 09 280 98 40, e-mail: speelark@depinte.be,
http://speelark.depinte.be.
• Dol-fijn, Kasteellaan 1, tel. 0474 22 15 73, e-mail: bko.dolfijn@skynet.be
• Voor- en naschoolse opvang in de scholen
Als laatste zijn er ook nog de occasionele opvangmogelijkheden:
• Gemeentelijke Speelpleinwerking Amigos, tel. 09 280 98 43, e-mail: jeugddienst@depinte.be
• Sportkampen Sportdienst De Pinte, tel. 09 280 98 42, e-mail: sportdienst@depinte.be
• Thuisopvang voor zieke kinderen, georganiseerd door de ziekenfondsen
Meer informatie vindt u in de brochure ‘Kinderopvang in De Pinte’. U kunt de brochure krijgen bij
de jeugddienst (OCP, Polderbos 20, De Pinte) en in het gemeentehuis (in de infozuilen of bij de
communicatieambtenaar).

Vakantiekamp RVT Scheldevelde 2008
Zoals elk jaar gaat ook in 2008 een vakantiekamp door met vrijwillige jongeren vanaf zestien jaar
in samenwerking met Joka vzw (Caritasgemeenschap). Het kamp heeft plaats in het Rust- en Verzorgingstehuis Scheldevelde van zondag 29 juni (19 uur) tot en met vrijdag 4 juli 2008.
Het doel is jongeren in contact brengen met de leefwereld van de inwoners en hen zodoende een
aangename week te bezorgen. De jongeren krijgen in ruil voor hun inzet gratis kost en inwoon.
Bij de maaltijden wordt er geholpen:
- om de inwoners naar de refter en terug naar de kamer te brengen;
- bij het op- en afdienen.
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In de voormiddag gaan de vrijwilligers, individueel bij de inwoners voor een babbeltje, een wandeling of een gezelschapsspel. In de namiddag gaat er een activiteit door zoals een quiz, een uit35

stap, een shownamiddag, volksspelen, gezelschapsspelen, barbecue en dergelijke. ’s Avonds zijn
de jongeren vrij. Zij overnachten op het domein van het Rust- en Verzorgingstehuis.
Geïnteresseerden kunnen zich wenden tot:
Mevr. Martine De Bouver, Dhr. Geert Ongena, Mevr. Myriam De Riek en Mevr. Kim Géron
RVT Scheldevelde
Kasteellaan 41, De Pinte
tel. 09 282 32 54
e-mail: animatie@ocmwdepinte.be

Activiteiten Jeugdhuis Impuls
Het jeugdhuis is open elke vrijdag- en zaterdagavond vanaf 20 uur.
Komende activiteiten op het programma in Jeugdhuis Impuls:
• vrijdag 2 mei: happy hour van 22 tot 23 uur
• zaterdag 3 mei: dj-contest 2008 van 21 tot 1.30 uur
De winnaar wint een mooie prijs en draait op de aansluitende fuif!
• zaterdag 17 mei: standup comedy
Piv Huvluv live on stage.
Start om 21 uur.
3 euro inkom.
• vrijdag 6 juni: happy hour van 22 tot 23 uur
Elke eerste en derde maandag van de maand: ledenvergadering om 20 uur in het jeugdhuis.
Wil je je verjaardag vieren in het jeugdhuis, dan kan dit gratis!
Neem contact op met het bestuur voor meer info, via bestuur@jhimpuls.be.
Bezoek onze myspace op www.myspace.com/jhimpuls, om op de hoogte te blijven van de
komende activiteiten en eventuele veranderingen in het programma.
Iedereen is welkom!

De gemeentelijke basisschool wint prijs
‘Trommelen voor vrede’

Het leerkrachtenteam van de gemeentelijke basisschool (Polderbos 1) uit De Pinte heeft de Prijs
voor de Leerkracht van de actie ‘Trommelen voor Vrede’ gewonnen. Een delegatie van een aantal
leerkrachten en kinderen van de leerlingenraad mochten op 21 maart in Ieper een cheque van
500 euro in ontvangst nemen. Ze hebben samen met 2 000 leeftijdsgenootjes op de Grote Markt
van Ieper een trommelconcert gegeven, terwijl de ruim 400 leerlingen van de school heel solidair
hetzelfde deden op hun speelplaats.
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Trommelen voor Vrede is de apotheose van een hele campagne waarbij kinderen en jongeren samen met hun leerkrachten actief naar oplossingen zoeken rond vrede en rond geweld en pesten
op school. De gemeentelijke basisschool werkt al het hele schooljaar rond sociale vaardigheden.
Voor de kleuters bouwden ze een zogeheten kikkerhuis in de overdekte speelplaats. Individuele
kinderen of hele klasjes kunnen daar naartoe om conflicten uit te praten of om te werken rond
sociale vaardigheden, zoals respect hebben voor de ander, geen ruzie maken, leren delen. De kikker is de centrale figuur, die ijvert voor de vrede. Hij heeft onze kleuters als bondgenootjes. Met
het lager hebben ze ook allen zelf een anti-pestcontract opgesteld en ondertekend. De 500 euro
zal gebruikt worden voor de afwerking van het kikkerhuis.

Als uw kind volgend schooljaar 2,5 jaar wordt,
mag uw kind naar de kleuterschool!
Bent u hierbij op zoek …
• naar een school waar we streven naar een harmonische ontwikkeling van uw kind
• naar een school in het hart van De Pinte
• naar een dynamische school waarbij christelijke waarden een rode draad vormen in het
pedagogisch project
• naar een ‘school met kleur’
… kom dan eens een kijkje nemen tijdens de …

OPENDEUR
op vrijdag 6 juni 2008 tussen 17 en 19 uur
Of neem contact op met de directie, Geert De Troyer, om een afspraak te maken:
tel. 09 282 80 40 (school), e-mail: info@vbs-depinte.be.

Welzijn
Wachtdiensten
27 april: Dr. A. Van Hecke
28 april: Dr. G. Dujardin
1 en 2 mei: Dr. J. Ossieur
3 en 4 mei: Dr. F. Pieters
10 en 11 mei: Dr. A. Van Poucke
12 mei: Dr. J. Dossche
17 en 18 mei: Dr. P. Moisse
24 en 25 mei: Dr. P. Moisse
31 mei: Dr. G. Vandecasteele
Dokter van wacht
Tandarts van wacht
Apotheker van wacht

1 juni: Dr. I. Lampens
7 juni: Dr. G. Vandecasteele
8 juni: Dr. I. Lampens
14 en 15 juni: Dr. J. Ossieur
21 en 22 juni: Dr. D. Van Renterghem
28 en 29 juni: Dr. P. Moisse

centraal oproepnummer
09 280 08 80
0903 36 996 (E 1,12 / min.)
0900 10 500 (E 0,45 / min.)

website
www.huisarts.be
www.tandarts.be
www.apotheek.be

Thuisverpleging
• Vlaamse Beroepsvereniging voor Zelfstandige Verpleegkundigen, tel. 070 222 678 (van 8 tot 22
uur, 7 dagen op 7), www.verplegingthuis.be
• Wit-Gele Kruis, ‘s Gravenstraat 38, 9810 Nazareth, tel. 09 371 43 35 (24 uur op 24, 7 dagen
op 7), www.wgkovl.be (Wit-Gele Kruis Oost-Vlaanderen)
• Solidariteit voor het Gezin vzw, Tentoonstellingslaan 76, 9000 Gent, tel. 09 264 18 11 (24 uur
op 24, 7 dagen op 7), www.solidariteit.be

www.depinte.be

Wachtdienst Gentse Dierenartsen: 09 217 00 62
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De Pinte: verslaafd?!
Bij verslaving denken we aan drugs. Heel wat drugs zijn dan ook erg verslavend. Je kan niet meer
zonder, ook al zou je dat wel willen.
Maar eigenlijk kan je aan zowat alles verslaafd geraken. Denk maar aan wat jij moeilijk kan missen. Eddy Wally? Cubaanse sigaren? Een krant? Snelwandelen?
In De Pinte willen we geen taboe maken van verslaving. Daarom organiseert het Lokaal Overleg
Drugs en Drugpunt de actie ‘De Pinte: Verslaafd!?’ van 19 april tot 4 mei. In die periode willen
we zo veel mogelijk verslavingen van inwoners van De Pinte verzamelen om uiteindelijk tot een
top drie van verslavingen in De Pinte te komen. Ook jij kan helpen door een verslavingskaartje
in te vullen of door je verslavingen via de website www.drugpunt.be door te geven! Je vindt de
kaartjes met collectebussen op allerlei plaatsen in De Pinte en in het gemeentehuis. De resultaten
worden later bekend gemaakt op de website.
Meer informatie bij Drugpunt, Lisa Pangrazio, tel. 09 381 86 64, e-mail: info@drugpunt.be.

Politie
Resultaten politiecontroles februari
• Snelheidscontroles
Datum en uur
Plaats
		

Toegelaten Aantal
snelheid
overtredingen

%

6 februari - 10.30 uur
14 februari - 06.30 uur
27 februari - 10.30 uur
28 februari - 20.45 uur

50 km/h
50 km/h
50 km/h
50 km/h

4,3%
5,6%
6,8%
15,4%

Polderdreef 32
Kruisken 26
Langevelddreef 78
Baron de Gieylaan 149

11 op 254 voertuigen
4 op 71 voertuigen
13 op 190 voertuigen
8 op 52 voertuigen

• Alcoholcontroles
Datum en uur
Plaats
		

Gecontroleerde
bestuurders

Aantal positieve
ademtesten

23 februari - 22.00 uur
28 februari - 20.45 uur

6
6

0
0

N60 kmp 6.8
Baron de Gieylaan

Wanneer moet u een valhelm dragen?
De bestuurders en passagiers van drie- en vierwielers met motor en van bromfietsen, zonder
passagiersruimte, moeten een valhelm dragen. Met passagiersruimte wordt een ‘beschermende
kooi’ bedoeld. Met andere woorden, de bestuurder van een motorfiets, ja zelfs van een tractor,
waar geen kooi rond zit, is verplicht een valhelm te dragen. Hetzelfde geldt voor de bestuurders
van quads; er wordt geen onderscheid gemaakt of deze quad al dan niet ingeschreven staat als
landbouwvoertuig, dan wel als motorfiets.
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Hoe vermijdt u diefstal uit uw wagen?
Enkele tips:
• Parkeer uw wagen bij voorkeur in een garage of op een andere veilige plek. Kies in ieder geval
voor een niet afgelegen en goed verlichte plek
• Sluit uw wagen steeds zorgvuldig af, ook al is het voor even of staat u op een private oprit.
Vergeet naast de portieren ook niet de ramen, de koffer en het open dak goed te sluiten.
• Neem altijd alle waardevolle voorwerpen uit de wagen of zorg dat ze niet te zien zijn.
• Verwijder ook de GPS-houder en veeg de zuignapafdruk uit. Deze afdruk is namelijk een sterke
aanwijzing voor dieven.
• Neem altijd alle boorddocumenten mee (inschrijvingsbewijs, gelijkvormigheidattest, het geldig
keuringsbewijs en uw verzekeringspapieren). Deze zijn veel waard in het criminele circuit.
Wist u dat?
• Het niet afsluiten van uw wagen op de openbare weg volgens de wegverkeerwet kan beboet
worden?
• Diefstal uit een wagen die niet op slot was, voor de verzekering geen diefstal is en dat er in dat
geval ook geen vergoeding is?
Wordt u ondanks alle voorzorgmaatregelen toch geconfronteerd met diefstal uit uw wagen, neem
dan zo spoedig mogelijk contact op met de politiedienst, indien mogelijk met een inventaris van
alle gegevens van uw waardevolle voorwerpen die zich in de wagen bevonden.

Verslaggeving raden
Samenvatting van de gemeenteraad van 28 januari 2008
• Het streekpact opgesteld door de vzw RESOC wordt goedgekeurd.
• De raad neemt kennis van de rapportering klachtenbehandeling.
• Samenstelling deontologische commissie.
• Samenstelling gemeentelijke veiligheidscel.
• Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst Parkbos tussen de gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen, het Vlaamse Gewest, De Vlaamse Landmaatschappij, Provincie OostVlaanderen, Stad Gent, Gemeente De Pinte en Gemeente Sint-Martens-Latem.
• De raad besluit de heer Vermeiren Carlos te benoemen tot vaste secretaris van de gemeentelijke
commissie voor ruimtelijke ordening (Gecoro).
Punten aangevraagd door raadsleden:
• Bespreking afbakening en woondichtheid ‘Centrumbocht’. De volgende stap bij de uitwerking
van de ‘Centrumbocht’ is de opmaak van een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP).

Uit de adviesraden
Hieronder vindt u enkele interessante punten uit de verslagen van de adviesraden. De verslagen
zelf vindt u op www.depinte.be > Publicaties > e-bibliotheek > Verslagen > Adviesraden.
Beheersorgaan Gemeentelijke Openbare Bibliotheek (2007-12-12):
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• Bespreking doelstellingen bibliotheek in het Cultuurbeleidsplan. De doelstelling rond het ruimtetekort werd als volgt geformuleerd en goedgekeurd: “In 2012 is er een ruime en aangepaste
39

huisvesting voor de bib gerealiseerd”.
De bibliotheek zal voor de collectie in 2008 beschikken over 30 000 euro (t.o.v. 27 600 euro in
2007): 27 500 euro voor de gedrukte materialen (dat elk jaar met 5 % zal verhoogd worden)
en 2 500 voor het audiovisueel materiaal (dat vanaf 2010 elk jaar met 2 % verhoogt). Voor de
uitbreidingsactiviteiten en vormingscursussen zal de bibliotheek in 2008 over 5 000 euro beschikken, in 2009 over 2 000 euro, in 2010 terug over 5 000 euro, ...
• In het kader van het samenwerkingsverband Zovla gaan er ook in 2008 computercursussen
door voor senioren. Door het succes van dit project wordt er met wachtlijsten gewerkt.
Gemeetelijke Commissie Ruimtelijke Ordening (Gecoro) (2007-12-13):
• Bespreking Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Functionele cluster Moerkensheide en woonproject
• Moerkensheide
• Bespreking woonproject Langeveld
• Samenstelling Gecoro
Milieu- en Natuurraad (MINA-raad) (2008-02-21):
• Goedkeuring Milieujaarprogramma 2007
• Bespreking voorstel subsidie gescheiden riolering in het kader van geplande rioleringswerken

Meldingen
Contactformulier
U vindt het Contactformulier op http://contact.depinte.be (elektronische verzending mogelijk),
of noteer uw vraag, probleem of opmerking, het adres - (indien uw vraag een bepaalde plaats
betreft), samen met uw contactgegevens en bezorg dit aan:
Gemeente De Pinte - Meldingen
t.a.v. Isabel Coppens
Koning Albertlaan 1, bureau 4
9840 De Pinte
Defecten aan de openbare verlichting kunt u melden via www.straatlampen.be of via het
gratis nummer 0800 6 35 35.
Meldingen van sluikstorten kunnen rechtstreeks doorgegeven worden aan de milieudienst,
milieudienst@depinte.be, tel. 09 280 80 24 (milieuambtenaar Ingrid Scheerlinck).

Gedrukt op gerecycleerd papier met vegetale inkten
en zonder gebruik van vluchtige organische stoffen (VOS).
Het college van burgemeester en schepenen:
Burgemeester: M. Van Peteghem
Schepenen: H. Overdenborger, L. Dekimpe, M. Van Neste,
F. Naessens, L. Van Lancker, G. Blomme

www.depinte.be

Gemeentesecretaris: V. Goethals
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