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De Weldendreef in Zevergem wint Een thuis voor een gedicht (p. 13)
Op zoek naar een telefoonnummer of
de openingsuren van een winkel?
Surf naar http://gemeentegids.depinte.be
(p. 3)
55 +
Sportactiviteiten (p. 23)

Voor de jeugd
- Zeverrock (p. 16)
- Speelpleinmonitoren gezocht (p. 28)
- Speelstraten en -koffers (p. 25)
- Vlieg op reis (p. 20)
- Inschrijvingen scholen (p. 29)
- (Nieuwe) kinderopvanginitiatieven (p. 33)

• Gemeente betaalt 25 % Buzzy Pazz en NMBS-schooltreinkaart (p. 31)
• Artotheek, kunst te huur - Catalogus beschikbaar (p. 12)
• Feest van de Vlaamse Gemeenschap - vanaf p. 12
• Kermisprogramma zomer 2008: Oogstkermis Zevergem, braderie, wijkfeesten,
paardenkoers, joggings, ... vanaf p. 17
Sluitingsdagen gemeentehuis / PWA
vr. 11 juli (Feest Vlaamse Gemeenschap)
ma. 21 juli (Nationale Feestdag)
di. 22 juli (vervangingsfeestdag)
vr. 15 augustus (OLV-tenhemelopneming)

Sluitingsdagen OCP
za. 12 juli t.e.m. zo. 27 juli - algemene
sluiting
vr. 11 juli en vr. 15 augustus - sluiting
bureaus

- Er is geen avonddienst in juli
en augustus! -

Sluitingsdagen bibliotheek (p. 21) en
containerpark (p. 5)

Opgelet: Er is geen huisvuilinzameling in de week van 21 tot en met 27 juli en in
de week van 11 tot en met 17 augustus. (p. 6)

Verantwoordelijke uitgever: College van burgemeester en schepenen, Koning Albertlaan 1, 9840 De Pinte

Agenda juli - augustus 2008
Juli
tot 4/7

tot 30/8

do. 3/7

za. 5/7

za. 5/7

van 9 - 12 uur en 14 - 16 uur
(behalve op vr.NM) - raadzaal
gemeentehuis - gratis
Tentoonstelling ‘Verdachte
kruiden?’
Gemeente De Pinte
Mariska Samyn: 09 280 80 98
Kerkplein - gratis
Vlieg op wereldreis
- zie pag. 20
Bibliotheek De Pinte:
09 282 25 32
om 19.15 uur - dorp Zevergem
- gratis
Fietstocht
KVLV Zevergem i.s.m. Het Wijngaardeke
Marianne Aerssens:
09 222 42 48
van 9 tot 18 uur - Scheldevelde
- supporters welkom
Marathonwedstrijd
De Scheldeveldevissers
Werner De Klerck: 09 282 99 01
van 14 tot 17 uur - Drapstr. 16 /
Nazareth - gratis
Openstelling museum
‘Scheldeveld’
Heemkring Scheldeveld
Marilyn Couck: 09 282 70 42

za. 5/7

vanaf 16 uur - Pintestraat - gratis inkom
Pintestraatfeesten - zie pag. 13
deplattedeur@skynet.be

zo. 6/7

van 8.30 tot 17.30 uur - parochiezaal ‘Den Engel’ / Sint-Martens-Leerne - E 6 (met ontbijt)
Fietstocht Meetjesland (inschrijven verplicht)
VELT Scheldevallei
Geert De Clercq: 09 384 33 48

zo. 6/7

ma. 7/7

om 11 uur - Scheldevelde - gratis
/ barbecue: E 13 / E 6 (6 - 12
j.) / E 1 (tot 5 j.)
Gratis aperitiefconcert /
barbecue (om 12.30 uur) /
optreden HODP Small Band
(om 14.30 uur)
Hamonieorkest De Pinte:
0476 28 55 07
www.harmonieorkest.be
van 17 tot 19.30 uur - zaal
Begonia, Pintestraat 29
Bloedcollecte
Vr. Vrijwillige Bloedgevers DP-Z
Chris Afschrift: 09 282 73 42

vr. 11/7

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

vr. 11/7

om 20 uur - OCP - gratis
Feest v/d Vlaamse Gemeenschap met o.a. Oberon strijkkwintet - zie pag. 12
Gemeente De Pinte
Bram De Lameillieure:
09 280 80 99

vr. 11/7

om 20 uur - kantine Zevergem
Sportief
Avondjogging (5 en 10 km)
Antoine Mathys: 09 282 60 73

zo. 13/7

van 10 tot 17 uur - Landuitstraat
6A / Eke - gratis
‘Eke all-in’: open tuin bij
Roland Mouton en Ivonne
Debergh door
VELT Scheldevallei
Luc De Clercq: 09 384 59 23

zo. 13/7

om 14 uur - Provinciaal domein
Puyenbroeck - gratis
Wandeling, groen-groenergroenst
Curieus DP-Z
Monique Van Ginderdeuren:
09 282 75 15

do. 17/7

om 19.15 uur - dorp Zevergem
- gratis
Fietstocht
KVLV Zevergem i.s.m. Het Wijngaardeke
Marianne Aerssens:
09 222 42 48

vr. 18/7

om 14 uur - Eke
Opluisteren huwelijksmis
Suverlike
www.zevergem.org

vr. 18/7

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

vr. 25/7

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

zo. 27/7

om 17.45 uur - St Annakapel,
wijk Eke-Landuit
Opluisteren mis
Seeveringa-koor
Eddy Detemmerman:
09 385 57 77
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do. 31/7

om 19.15 uur - dorp Zevergem
- gratis
Fietstocht
KVLV Zevergem i.s.m. Het Wijngaardeke
Marianne Aerssens:
09 222 42 48

Augustus
tot 30/8

Kerkplein - gratis
Vlieg op wereldreis
- zie pag. 20
Bibliotheek De Pinte:
09 282 25 32

za. 2/8

van 14 tot 17 uur - Drapstr. 16 /
Nazareth - gratis
Openstelling museum
‘Scheldeveld’
Heemkring Scheldeveld
Marilyn Couck: 09 282 70 42

zo. 3/8

om 8 uur - Carrefour Zwijnaarde
(carpooling) - gratis
Dagtocht naar de moerassen
v Harchies
Natuurpunt Bovenschelde i.s.m.
Natuurpunt Gent
Guy Huylebroeck: 0473 89 42 09

vr. 8/8

om 9.30 uur - bondslokaal
- E 37 / E 49 (middagmaal en
barbecue ’s avond inbegrepen)
Een dagje Nevele voor fietsers/wandelaars of huifkartocht
Gezinsbond De Pinte
Frans Naessens: 09 282 58 37

vr. 8/8

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

vr. 8/8

vanaf 19.30 uur - tent dorp
Zevergem - gratis inkom
Streekbierenavond zie pag. 16
Het Zeverrock-team
www.zeverrock.be

za. 9/8

vanaf 17.15 uur - tent dorp
Zevergem - E 13 (VVK) /
E 16 (ADK)
Zeverrock - zie pag. 16
Het Zeverrock-team
www.zeverrock.be

zo. 10/8

om 14.30 uur - kerk Melle centrum - gratis
Wandeling in h Kalverbos
(Heusden)
Natuurpunt Bovenschelde
Rudy Demol: 0475 89 33 70

do. 14/8

om 19 uur - feestzaal ‘t Mieregoed
Mieregoedjogging
Mieregoedbuurtcomité
Geert Van Hoecke: 09 221 41 59

do. 14/8

om 19.15 uur - dorp Zevergem
- gratis
Fietstocht
KVLV Zevergem i.s.m. Het Wijngaardeke
Marianne Aerssens:
09 222 42 48

vr. 22/8

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

vr. 22/8

vanaf 18.45 uur - Moerkensheide - E 1 (jeugd ) E 4 (volw.)
7de JV-jogging (1, 2, 3 of 4
ronden van 3,350 km)
Voetbalclub Jong & Vlug De
Pinte
www.jvdepinte.be

za. 23/8
vr. 15/8

om 9.30 uur - kerk Zevergem
Opluistering viering
Suverlike
www.zevergem.org

vr. 15/8

van 17 tot 19.30 uur - zaal
Begonia, Pintestraat 29
Bloedcollecte
Vr. Vrijwillige Bloedgevers DP-Z
Chris Afschrift: 09 282 73 42

vr. 15/8

za. 23/8

om 10 uur - kerk Merelbeke
(carpooling) - gratis
Zeehonden spotten i/d Westerschelde (inschrijving vereist)
Natuurpunt Bovenschelde
Jan Verhoeye, 0474 27 78 22
jan_verhoeye@hotmail.com

za. 23/8

van 13.30 tot 18 uur - Scheldevelde - supporters welkom
Viswedstrijd ‘Wisselbeker
Emiel De Vuyst’ / 5de reeks
De Scheldeveldevissers
Werner De Klerck: 09 282 99 01

zo. 24/8

om 8 uur - Baaigemkouter - gratis
Baaigemkouter, tellen v
trekvogels
Natuurpunt Bovenschelde i.s.m.
Natuurpunt Gent
Guy Huylebroeck: 0473 89 42 09

zo. 24/8

vanaf 14 uur - Moerkensheide
- E 3 euro / gratis (kinderen)
29ste Jeugdvoetbaltornooi
JV De Pinte ‘tornooi Marc De
Vos’
Voetbalclub Jong & Vlug De
Pinte
www.jvdepinte.be

om 21 uur - dorp Zevergem
- gratis inkom
Oogstkermis: Fiesta Tropical
Wezel
www.dewezel.be

za. 16/8

vanaf 14 uur - dorp Zevergem
Oogstkermis: Petanque- en
minivoetbaltornooi, avondmarkt, vuurwerk - zie pag. 19
Wezel, Chiro Zevergem
www.dewezel.be

za. 16/8

om 9 uur - ingang de Putten,
Meersstr. / Melsen
Knip-je-wilgje (nodig: laarzen,
handschoenen, snoeitang e.d.)
Natuurpunt Bovenschelde
Fernand Daenekynt:
09 362 79 78

zo. 17/8

vanaf 15.30 uur - Dorp Zevergem
Oogstkermis: Aflossingsduatlon, Zevergemse duatlon
Geert De Clercq: 09 385 88 86

vanaf 9 uur - Moerkensheide E 3 euro / gratis (kinderen)
29ste Jeugdvoetbaltornooi
JV De Pinte ‘tornooi Marc De
Vos’
Voetbalclub Jong & Vlug De
Pinte
www.jvdepinte.be

di. 26/8

om 14 uur - Deinze
55+: Bezoek graanstokerij
Filiers
Gezinsbond De Pinte
A.Van Raemdonck:
09 282 78 88

vr. 29/8

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

za. 30/8

van 9 tot 18 uur - Siessegemkouter / Erpe-Mere - supporters
welkom
Inter-clubwedstrijd:
Siessegemvissers
De Scheldeveldevissers
Werner De Klerck: 09 282 99 01

za. 30/8

’s avonds (tot ca. 00.00 uur)
Europese Nacht v/d Vleermuis: nachtwandeling
Natuurpunt Bovenschelde i.s.m.
JNM Bovenschelde
Christiaan De Schuijmer: 0497
17 07 84

zo. 31/8

om 8.30 uur - kerk Merelbeke
centrum (eigen vervoer) - E 5 /
E 2,5 (- 16 j.)
Zeeastertocht in het
Verdronken Land van
Saeftinghe (inschrijving vereist)
Natuurpunt Bovenschelde
Guy Huylebroeck: 0473 894 209
guy.huylebroeck@skynet.be

Leven & wonen
Op zoek naar een telefoonnummer of de openingsuren van een
winkel?
Kijk eens op http://gemeentegids.depinte.be.
Tientallen handelaars (rubriek ‘Middenstand’) en zelfstandigen (rubriek ‘Zelfstandigen en vrije
beroepen’ - vooral de medische beroepen vindt u hier) plaatsten hun gegevens op deze gemeentelijke website.
Naast adres, telefoon, e-mail, website, vermelden een aantal handelaars onder meer ook hun
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openingsuren. Voor de sluitingsperiode (zomer 2008) kunt u dan weer terecht in de Vakantiekrant
(half juni verdeeld in alle bussen in De Pinte en Zevergem).
Handelaars of zelfstandigen die gratis hun gegevens willen laten opnemen, kunnen die nog steeds
doorgeven via communicatie@depinte.be, tel. 09 280 80 89 (Isabel Coppens).
Staat uw favoriete winkel nog niet online? Geef de uitbater eens een hint. Opname is immers volledig gratis.

Van idee naar project? Van project naar een leefbaar Zevergem!
LEADER zet uw dromen om in daden.
Wat is LEADER?
LEADER is een afkorting voor Liaisons Entre Actions de Développement
de l’Economie Rurale. Het is een Europees initiatief voor plattelandsontwikkeling.
LEADER heeft tot doel inwoners ertoe aan te zetten en te helpen nadenken over het potentieel van hun gebied in een lange termijn perspectief. Het gaat om eerder kleinschalige initiatieven die vernieuwend
zijn voor onze streek.
Concreet
In onze regio (meer bepaald voor Zevergem) wil een plaatselijke groep van verantwoordelijken via
LEADER nieuwe impulsen geven aan:
• verdere uitbouw van toerisme en recreatie als groeisectoren
• basisvoorzieningen voor de economie en de plattelandsbevolking
• dorpskernvernieuwing en -ontwikkeling
• instandhouding en opwaardering van het landelijk erfgoed
• opleiding en vorming van het rurale ondernemerschap
Startdag
Op vrijdag 16 mei 2008 vond de startdag van LEADER Meetjesland, Leie en Schelde plaats. LEADER kent subsidies toe aan projecten om creatief, origineel en duurzaam aan plattelandsontwikkeling te doen. De startdag was tevens de lancering van de oproep tot indiening van LEADERprojecten. De oproep is terug te vinden op www.leadermls.be. Iedereen kan een aanvraag tot
cofinanciering van een projectidee doen.
Uw inbreng
Iedereen met een creatief idee voor de verbetering van de leefkwaliteit van ons platteland kan
intekenen op deze oproep. U hoeft dit niet alleen te doen, er is ondersteuning voor de regio van
een LEADER-coördinator die u graag op weg helpt naar een succesvol project.
Maarten De Smet
Coördinator LEADER Meetjesland, Leie en Schelde
tel. 0487 607 790, e-mail: maarten@leadermls.be
www.leadermls.be
Hebt u een hart voor het platteland, een creatief idee of een praktische vraag?
Aarzel dan niet en kijk vlug op www.leadermls.be of neem contact op met de coördinator.

Vlaamse overheid lanceert nieuwe portaalsite
Vlaanderen.be, de portaalsite van de Vlaamse overheid, zit in een nieuw kleedje. De site
www.vlaanderen.be heeft niet alleen een nieuwe en moderne look gekregen, maar ook de
inhoud is uitgebreid en gestructureerd op maat van de burger. De portaalsite brengt wegwijs- en
eerstelijnsinformatie en verleent toegang tot de websites van de diensten van de Vlaamse administratie.
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Vlaanderen.be is de site van het unieke loket 1700. Hebt u een vraag voor de Vlaamse overheid?
Dan kunt u bellen naar het gratis telefoonnummer 1700, chatten op de website, faxen naar het
nummer 02 553 55 36 of een brief sturen naar 1700, Boudewijnlaan 30, 1000 Brussel.

Belgian Senior Consultants Vlaams Gewest vzw
Wat?
Belgian Senior Consultants Vlaams Gewest (BSC VG) is een non-profitorganisatie waarvan de leden vrijwilligers zijn (allen niet meer actief op de arbeidsmarkt) die een belangeloos en onafhankelijk klankbord willen bieden aan
Vlaamse bedrijven, ongeacht hun activiteiten en juridisch statuut.
De leden van BSC VG zijn ondernemers, managers en specialisten die tijdens
hun professioneel leven ruime ervaring en vakkennis hebben opgedaan. De
leden willen zich op een dynamische en productieve manier inzetten voor
ondernemend Vlaanderen.
Voor wie?
De economische privé-sector is hun ‘natuurlijk milieu’. Zij staan in de eerste plaats ten dienste van
KMO’s, van starters en van zelfstandigen met nieuwe initiatieven. De leden menen evenwel dat
deze knowhow en hun ervaring ook nuttig kunnen aangewend worden in de social profitsector.
De problemen van structuren en organisatie, menselijke relaties, financieel beleid, wettelijke verplichtingen en verantwoordelijkheden zijn er dikwijls erg vergelijkbaar met deze van het bedrijfsleven. Verantwoordelijken van verenigingen uit het brede sociale en culturele milieu kunnen dan
ook bij BSC VG terecht met hun vragen en problemen.
Vergoeding?
De leden van BSC VG stellen hun knowhow en hun ervaring vrijwillig en belangeloos enkel ter
beschikking van ondernemingen, de social profitsector en openbare besturen waar een beroep
op commerciële consulting niet of moeilijk haalbaar is.
Wel wordt aan de opdrachtgever een bijdrage gevraagd voor de werkingskosten van de vereniging en uiteraard de vergoeding van de gemaakte (verplaatsing) kosten door de leden.
De leden werken ondersteunend op hoger niveau. Ze doen geen uitvoerend werk. Ze nemen
nooit iemands plaats in. Integendeel, het doel van de organisatie is om via gezonde bedrijven en
organisaties de werkgelegenheid in Vlaanderen op peil te houden en zelfs te bevorderen.
Begian Senior Consultants Vlaams Gewest is vrij, ongebonden en ongesubsidieerd. Ze vertegenwoordigen geen enkel belang.
Contactgegevens
Belgian Senior Consultants Vlaams Gewest vzw
Mark Balcaen
Latemstraat 10, 9840 De Pinte
tel. 09 282 65 52, gsm: 0473 89 62 99
e-mail: mark.balcaen@telenet.be
website: www.bscvg.org

Milieu & Duurzaamheid
Milieukalender
• Sluitingsdagen containerpark
Het containerpark is gesloten op vrijdag en zondag en op wettelijke feestdagen. Tevens gesloten
op zaterdag 12 juli, van maandag 21 juli tot en met zaterdag 26 juli en op zaterdag 16 augustus.
Zie ook het artikel ‘Regeling gemeentelijk containerpark’ hierna.

www.depinte.be
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• Geen huisvuilophaling
Er is geen huisvuilinzameling in de week van 21 tot en met 27 juli en in de week van 11
tot en met 17 augustus.
Aan de inwoners wordt gevraagd om hier op voorhand rekening mee te houden. Ook de ophalers
van huisvuil en de toezichters op het containerpark hebben immers recht op vakantie. Gaat u met
vakantie, spreek dan eventueel uw buur aan om de vuilzak buiten te zetten.
• 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 (levering aan huis inbegrepen), een beluchtingsstok 2 euro.
Demonstratie composteren op zaterdag 27 september
Voor een goede opstart van het composteringsproces raden wij aan een hoeveelheid compostwormen in het compostvat te brengen. Tijdens elke demonstratie composteren kan u gratis compostwormen afhalen (bijvoorbeeld in een plastieken potje). De eerstvolgende demonstratie gaat
door op zaterdag 27 september van 14 tot 17 uur.
Hulp nodig bij het opstarten van een compostvat?
Ingrid Scheerlinck, milieuambtenaar, helpt u graag verder (gemeentehuis, Koning Albertlaan 1,
tel. 09 280 80 24). Zij kan u ook de naam van een compostmeester in uw buurt geven, of kijk op
www.depinte.be > Afval > Composteren.
• Herbruikbare goederen
De vzw Ateljee haalt gratis de herbruikbare goederen op. U kunt hen bereiken via het nummer 09
224 07 15. U kunt de herbruikbare goederen ook brengen naar de Kringwinkel, 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.
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.

Regeling gemeentelijk containerpark
Op 12 april ging de nieuwe zuil voor het containerpark in gebruik. Hierover werd een folder verdeeld in gemeente met de nodige informatie. Gezien het belang van de opvolging van de nieuwe
richtlijnen, hierbij nog eens de belangrijkste punten:
1) overschrijving op rekeningnummer 096-0178707-54
Particulieren: met als mededeling uw rijksregisternummer
Het bedrag is door u vrij te kiezen. Een gezin gaat gemiddeld tien maal per jaar naar het
containerpark; dit komt overeen met een bedrag van acht euro. Het saldo dat niet werd opgebruikt, wordt overgedragen naar het volgende jaar.
Handelaars: die regelmatig gebruik maken van het betalende gedeelte van het containerpark,
kiezen zelf het te storten bedrag. Gelieve er rekening mee te houden dat er per bezoek een
vast bedrag van twintig euro betaald moet worden.
Mededeling overschrijving: ‘vergoeding containerpark + (nummer toegangskaart: 210 ... )’.
2) aanvraag voorlopige toegangskaart
Opgelet: Inwoners die nog over een oude identiteitskaart beschikken, dienen ten laatste eind
juli een voorlopige toegangskaart af te halen. Vanaf 1 augustus wordt niemand meer
binnengelaten die niet over een elektronische identiteitskaart of toegangskaart beschikt.

www.depinte.be
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Enkel inwoners die nog niet over een elektronische identiteitskaart beschikken kunnen (gratis)
een voorlopige toegangskaart aanvragen. Er kan slechts één kaart per gezin worden aangevraagd. Bij verlies of misbruik wordt een bijkomende vergoeding gevraagd van 5 euro.
U dient hiervoor langs te komen in het gemeentehuis bij de duurzaamheidsambtenaar, Mariska
Samyn (1ste verdieping, bureau 4). Vergeet uw identiteitskaart niet!
Inwoners die vroeger al beschikten over een voorlopige toegangskaart, krijgen hun waarborg
terugbetaald bij indiening van de kaart. Inwoners die het waarborgbedrag van 20 euro hebben
overgeschreven op het rekeningnummer van de gemeente, krijgen dit bedrag teruggestort.
De bedragen die worden gestort, gelden voor het hele gezin.
Jaarlijks (eind december) wordt het aantal bezoeken terug op nul gezet.

Afvalpreventietip!
Een kip als afvalverwerker!
Wist u dat een kip jaarlijks ongeveer 50 kg keukenrestjes oppikt? Het is dus een heel nuttige
afvalverwerker.
Enkele kippen sparen dus jaarlijks meerdere huisvuilzakken uit. Bovendien is het geen dure investering die wel goed rendeert. En wie weet krijgt u regelmatig een kakelvers eitje cadeau.
De brochure “Wat pikt de kip? Alles wat je moet weten over het houden van kippen” (van OVAM)
is gratis te krijgen bij de milieudienst.

Correct aanbieden van PMD
PMD staat voor plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons. PMD wordt om de twee weken ingezameld in de blauwe zakken.
Het materiaal wordt gesorteerd en nadien gerecycleerd. Enkel de zakken
met onderaan het logo van de I.V.M. worden aanvaard.
Indien de zak materialen bevat die niet toegelaten zijn of wanneer de zak
niet het logo van de I.V.M. draagt, wordt deze niet meegenomen. Op de
zak wordt dan een rode sticker gekleefd zodat de bewoner weet dat het
PMD-afval geweigerd wordt. Neem in dat geval de zak terug binnen. Als
de zak blijft staan, wordt dit aanzien als sluikstorten en kan dit beboet
worden.
Nog even de juiste sorteerregels:
Wat kan:
• Plastic flessen en flacons
• Metalen verpakkingen (ook spuitbussen van voedingswaren en cosmetica, aluminium schaaltjes
en bakjes, metalen deksels en doppen)
• Drankkartons
Wat kan niet
• Alle andere plastic verpakkingen en voorwerpen (bijvoorbeeld plastic potjes en vlootjes, plastic
zakken, folie)
• Verpakkingen die giftige of bijtende middelen bevat hebben
• Aluminiumfolie
• Piepschuim
Opmerkingen
Gelieve de verpakkingen leeg te maken en voedselresten te verwijderen, de diverse verpakkingen
niet in elkaar te steken, geen verpakkingen of plastic bidons vast te maken aan de buitenkant van
de PMD-zak.

www.depinte.be

Meer informatie over het huishoudelijke verpakkingsafval, evenals over de juiste sorteerregels
voor deze verpakkingen vindt u op de website van FOST Plus (www.fostplus.be).
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Snoei uw taxushaag en vecht mee tegen kanker!

Deze zomer zamelt uw gemeente taxussnoeisel in ten voordele van Kom op tegen Kanker. Het
snoeisel van de taxushaag (Taxus baccata) bevat de kostbare stof baccatine die verwerkt wordt in
geneesmiddelen tegen verschillende soorten kanker. Maar voor een kilogram baccatine is meer
dan twaalf ton snoeisel nodig. Da’s een hele hoop.
Help deze hoop te vergroten en breng tussen 15 juni en 15 september uw taxussnoeisel gratis
naar het containerpark. U levert hiermee grondstof die effectief verwerkt wordt tot medicijnen
en bovendien wordt per kubieke meter taxussnoeisel 40 euro geschonken aan Kom op tegen
Kanker.

U kunt het snoeisel los of in eigen zakken aanbrengen in het gemeentelijke containerpark. Om de
inzameling makkelijker te maken, kunt u daar ook gratis zakken krijgen.
Voor meer informatie over deze actie of over de openingsuren van het containerpark kunt u terecht bij de milieudienst (tel. 09 280 80 24) en op de website www.vergrootdehoop.be.
Deze actie loopt tot 15 september 2008 en krijgt dit jaar de steun van meer dan 200 Vlaamse
gemeenten. Alvast bedankt als ook uw taxushaag de hoop vergroot!

Zonder is gezonder
Mensen gebruiken sinds jaar en dag pesticiden om onkruid of plagen te lijf te gaan. Die producten werken
goed, maar vaak spuit je meer dood dan alleen het
onkruid of de plaag zelf. En als het regent, spoelen bestrijdingsmiddelen met het regenwater mee de riolen
in. Of ze komen in het oppervlaktewater, in de bodem
en zo in het grondwater terecht.
Omdat pesticiden en de afbraakproducten ervan schadelijk kunnen zijn, horen ze niet thuis in ons milieu. Ze
zorgen er bijvoorbeeld voor dat bij de productie van
drinkwater steeds meer specifieke zuiveringstechnieken moeten worden toegepast. Dat kost handenvol
geld. Het is dus beter om de vervuiling te voorkomen.

www.depinte.be

Het is perfect mogelijk om met een beperkt arsenaal
of zelfs zonder bestrijdingsmiddelen een mooie tuin
aan te leggen en te onderhouden. Jammer genoeg
zijn de huis-, tuin- en keukentips niet algemeen be8

kend. Daarom lanceerde de Vlaams minister van Leefmilieu de campagne Zonder is gezonder.
Gemeenten en andere openbare besturen zijn al sinds 2004 verplicht het gebruik van chemische
bestrijdingsmiddelen af te bouwen, en ook de land- en de tuinbouwsector onderneemt actie voor
een rationeel gebruik. Jij kan eveneens een steentje bijdragen.
Samen kunnen we het gebruik van bestrijdingsmiddelen aanzienlijk doen dalen. Zonder is gezonder, zowel voor het leefmilieu als voor onszelf.
Binnenkort zullen er op verschillende plaatsen in de gemeente borden gezet worden. Op deze
plaatsen wordt er aan manueel onkruidbeheer gedaan, hier worden er dus geen bestrijdingsmiddelen gebruikt.

De Kyoto Code is een campagne die je op weg helpt om je eigen energieverbruik aardig terug te
schroeven en heel wat euro’s te besparen. Iets voor jou? Ecolife, Vormingpluscentra en verschillende sociaalculturele verenigingen willen zoveel mogelijk mensen oproepen om zelf een steentje
bij te dragen en hun CO2-uitstoot te verminderen.
Van zodra je je startmeting hebt ingevuld (mogelijk vanaf oktober 2008), krijg je thuis een startpakket toegestuurd. Uit het actieboek kies je een aantal tips die je vervolgens omzet in de praktijk...
De campagne loopt van 1 november 2008 tot en met 1 februari 2009. Inschrijven kan nu
al. Je krijgt in oktober een herinneringsmail met meer uitleg. Je zult zien, deelnemen is
simpel!
Schrijf nu in via www.kyotocode.be.

Gemeente De Pinte kiest voor groene energie
Het gemeentebestuur van De Pinte kiest voor haar eigen elektriciteitsvoorziening en voor de
openbare verlichting voor 100 % groene energie. Dit heeft de gemeenteraad eenparig beslist
tijdens de zitting op 7 april 2008. Eerder hadden het plaatselijk OCMW en de politiezone ScheldeLeie zich bij deze keuze aangesloten.
Het gemeentebestuur had de overschakeling op groene stroom al voorzien in het Milieubeleidsplan en ondertekende ook het Lokaal Kyotoprotocol.
Eandis staat in voor de verwerking van de offertes.

Milieu- en bouwsubsidies gemeente
1. Hemelwaterputten
Subsidie van 247,89 euro voor de plaatsing van een hemelwaterput en/of infiltratievoorziening bij
vernieuwbouw en bestaande woningen. De inhoud van de hemelwaterput bedraagt minimum 5
000 liter. Bijkomende voorwaarden zijn de verplichte aansluiting op een pompinstallatie met een
minimale aansluiting van 1 wc of wasmachine.

www.depinte.be

2. Individuele waterzuiveringsinstallatie (IBA)
Een individuele voorbehandelinginstallatie is een reservoir voor het opvangen en zuiveren van
huishoudelijk afvalwater, een ‘individuele zuiveringsinstallatie’ dus. Deze voorbehandelingsinstallatie zorgt ervoor dat het gezuiverde huishoudelijke afvalwater zonder problemen geloosd mag
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worden in de oppervlaktewateren. Indien er geen openbare riolering aanwezig is of als de riolering niet naar een zuiveringsinstallatie loopt (zuiveringszone C) bent u verplicht om een IBA
te installeren. Van de gemeente krijgt u 50 % van de voorziene kosten terug voor de bouw van
dergelijke systemen met een maximum van 500 euro.
3. Subsidie voor de aanleg van gescheiden rioleringen op privé-eigendommen
Deze gemeentelijke bijdrage is bedoeld voor alle privé-eigenaars die hun afvalwater lozen in de
openbare riolering en die op eigen initiatief kosten en inspanningen doen om de bestaande rioleringen van hun grond te ontkoppelen en opnieuw aanleggen volgens het principe van gescheiden
rioleringsstelsel. Voor u begint met de werken, dient u een subsidie-aanvraag in bij het college van
burgemeester en schepenen.
De subsidie bedraagt eenderde van de werkelijk bewezen kosten voor het heraanleggen van de
gescheiden rioleringen vanaf de aanvoerpunten aan de gebouwen tot aan de openbare riolering.
Het bedrag is maximum 250 euro per perceel vermeerderd met 50 euro per aansluiting op de
openbare riolering in geval er op dit ogenblik geen openbare rioleringswerken in uitvoering zijn.
Bij verplichte aansluiting kunt u een andere, nieuwe tussenkomst genieten, zie pagina 37.
4. Subsidie voor het gebruik van zonne-energie
Met een zonneboiler kunt u op een eenvoudige, milieuvriendelijke manier een groot deel van
het warme water aanmaken door gebruik te maken van zonnewarmte. Om de zonnestraling op
te vangen, wordt op het dak van de woning een zwarte plaat, de zonnecollector, gemonteerd. De
zonnecollector bevat een vloeistof die door het zonlicht wordt verwarmd. Die vloeistof geeft zijn
warmte af aan het koude leidingwater in de boiler. ‘s Zomers verwarmt de zonneboiler voldoende
water op tot comforttemperatuur. In de winter is naverwarming door de gewone warmwaterinstallatie noodzakelijk.
Fotovoltaïsche zonnecellen zetten zonlicht rechtstreeks om in elektriciteit. Voor 3 750 euro kan
je een installatie van ongeveer 500 Watt op je dak laten plaatsen en via de zekeringkast koppelen
aan het net. Het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap geeft daarvoor een subsidie van maximum 50 % van de kosten. Als je de beste toestellen koopt, kan je hiermee 30 % tot 50 % van al
je elektriciteit zelf opwekken. De rest van je stroom koop je dan van het net.
Voor zonneboilers bedraagt de premie 15 % op de kostprijs (inclusief plaatsing en btw) met een
maximum van 400 euro per adres. Voor fotovoltaïsche panelen: 10 % op de kostprijs (inclusief
plaatsing en btw) met een maximum van 1 000 euro per adres.
5. Subsidie groendaken
Groendaken vertragen en verminderen de afvoer van neerslag. Hierdoor worden de rioleringen
minder belast waardoor de kans op wateroverlast verkleint. Een groendak zuivert de lucht, zorgt
voor (geluids)isolatie en heeft ook een esthetische waarde. De subsidie bedraagt 25 euro per vierkante meter voor het installeren van een groendak.
6. Subsidie kleine landschapselementen (KLE)
Particulieren die kleine landschapselementen willen aanleggen en/of onderhouden kunnen rekenen op een premie van het gemeentebestuur. Volgende KLE worden gesubsidieerd:
heggen / hagen
houtkanten / houtwallen
bomenrijen
knotbomen
natuurtechnische graafwerken
hoogstamboomgaarden
7. Gratis Bouwadviescheque duurzaam bouwen
Met de Bouwadviescheque heb je, als kandidaat (ver)bouwer recht op drie uur gratis duurzaam
en energiezuinig bouwadvies. Aan de hand van jouw bouwplannen, schetsen, foto’s stelt de MilieuAdviesWinkel dan een persoonlijk planadvies op voor de meest energie- en milieuvriendelijke
oplossingen.
De Bouwadviescheque vind je terug op de website www.depinte.be en is ook beschikbaar bij de
technische dienst of bij de duurzaamheidsambtenaar.

www.depinte.be
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8. Natuurverven
De schilderwerken worden uitgevoerd in een particuliere woning / handelspand / kantoorgebouw
/ verenigingslokaal / schoolgebouw op het grondgebied van de gemeente De Pinte. De schilderwerken worden door de aanvrager of door een door VIBE erkend en geregistreerd aannemer
uitgevoerd.
De aanvrager kan een premie ontvangen van 150 of 200 euro.
Contactpersoon informatie en subsidieaanvragen:
Ingrid Scheerlinck (milieuambtenaar), tel. 09 280 80 24, ingrid.scheerlinck@depinte.be
Meer info op www.depinte.be > Leven & Wonen > Premies.

Paddenoverzetactie
In De Pinte werd dit jaar voor de derde maal een paddenoverzetactie georganiseerd door het
gemeentebestuur. Elk jaar steken padden in grote aantallen de weg over naar de vijver van het
OCMW Rust- en Verzorgingstehuis Scheldevelde op zoek naar een partner.
De actie startte al op 24 februari wegens de op dat moment warme temperaturen. Het verloop
van de actie was nogal wisselvallig afhankelijk van de temperatuur. Het scherm werd uiteindelijk
weggenomen op 8 april.
In de omgeving van de Scheldeveldestraat werden 283 padden, drie salamanders, acht bruine
kikkers en vijf groene kikkers overgezet. Slechts achttien padden werden dood aangetroffen.

Gemeentelijke milieu- en natuurraad:
oproep aan geïnteresseerde inwoners
De gemeentelijke MINA-raad telt 24 stemgerechtigden. Deze groep bestaat uit afgevaardigden
van de verenigingen, van de erkende adviesraden en van de scholen, één afgevaardigde van het
OCMW en een groep geïnteresseerde inwoners.
Wie meent een zinvolle bijdrage te kunnen leveren op het vlak van milieu en duurzaamheid in
onze gemeente, kan zich melden uiterlijk tot vrijdag 29 augustus 2008 met een eenvoudig
schrijven of e-mail aan: Milieudienst, t.a.v. Ingrid Scheerlinck (milieuambtenaar), Koning Albertlaan 1, 9840 De Pinte, e-mail: milieudienst@depinte.be.
Voor info kunt u terecht bij de milieudienst, tel. 09 280 80 24.

Verbranden van afval
Nog steeds stoken heel wat mensen hun afval zelf op, bijvoorbeeld in een ton in de tuin. Nochtans is dit ten strengste verboden en worden er zware straffen uitgesproken!
Logisch, want de stoffen die vrijkomen zijn erg schadelijk voor de gezondheid. U zadelt bovendien
uw buren op met ernstige geur- en rookhinder.
Door de ongecontroleerde verbranding van afvalstoffen bij
te lage temperatuur komen giftige gassen en zware metalen zoals kwik, cadmium en lood vrij. Ze ontstaan bij het
verbranden van plastics, maar ook bij de verbranding van
zogezegd onschadelijke stoffen als papier en groenafval.
Verder kan de verbranding op privaat domein makkelijk
aanleiding geven tot een ongecontroleerde brandhaard.
Eén moment van onoplettendheid is voldoende.

www.depinte.be

Kortweg! Je mag geen:
• huishoudelijk afval verbranden in openlucht
• groenafval verbranden
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Blauwtongziekte - verplichtingen hobbykwekers
Het Voedselagentschap FAVV startte in mei 2008 de vaccinatie tegen de blauwtongziekte. In dit
kader kan elke veehouder via zijn dierenarts kosteloos over vaccin beschikken. Regel is wel dat
enkel dieren, die correct geïdentificeerd zijn, mogen gevaccineerd worden. Het FAVV wil daarom
iedereen de mogelijkheid geven om zich in orde te stellen met de reglementering over identificatie en registratie.
Voor een samenvatting van alle verplichtingen en heffingen die voor hobbyhouders van schapen,
geiten en herten van toepassing zijn, kunt u terecht op www.depinte.be (via ‘Zoeken’ op het
woord blauwtong komt u snel op de juiste pagina terecht).
Voor verdere informatie: www.favv.be.

Cultuur & Vrije tijd
Artotheek, kunst te huur
Catalogus beschikbaar
Wie thuis wil genieten van een écht kunstwerk tegen een voordelige prijs,
kan terecht bij de artotheek.
Net zoals bij een bibliotheek dient u zich eerst lid te maken. Het lidgeld
(voor de aankoop van een KunstPas) kost tien euro per jaar. Daarnaast
betaalt u leengeld.
Catalogus
Via www.depinte.be/artotheek.aspx kunt u doorklikken naar de Catalogus. Hier kunt u uw keuze maken tussen de beschikbare werken. Er ligt ook een catalogus ter
beschikking in de bibliotheek, in het Gemeenschapscentrum OCP (Polderbos 20, De Pinte) en bij
de cultuurbeleidscoördinator. Wanneer u uw keuze gemaakt hebt, neemt u contact op met de
cultuurdienst of met de kunstenaar. Daarna volgen de afspraken voor afhaling en betaling van
het huurgeld.
Meer info
Op www.depinte.be/artotheek.aspx vindt u naast de catalogus en extra informatie (onder andere
over de uitleenformules) ook de huurovereenkomst en het reglement. U kunt ook contact opnemen met de dienst Cultuur, Bram De Lameillieure, cultuurbeleidscoördinator, Koning Albertlaan
1, 9840 De Pinte, tel. 09 280 80 99, fax 09 282 99 21, bram.dela@depinte.be.

Feest van de Vlaamse Gemeenschap
Op vrijdag 11 juli 2008 om 20 uur viert De Pinte het Feest
van de Vlaamse Gemeenschap met een gezellig evenement
in het gemeenschapscentrum OCP.
Na de gelegenheidstoespraak door de heer Herbert Overdenborger, schepen van cultuur, wordt de Cultuurprijs 2008
uitgereikt. Dit eerste deel wordt afgesloten door de samenzang van het Vlaamse Volklied.
Hierna komt het Oberon stijkkwintet in actie. Dit jonge
ensemble brengt naast het klassieke repertoire ook eigen
bewerkingen en composities. Daarbij staat Oberon garant
voor een uitgebreide variatie aan muzikale stijlen: filmmuziek, Latijns-Amerikaanse muziek, romantische muziek, ... Met een Pintse muzikant aan de eerste
viool wordt dit een onvergetelijk concert.

www.depinte.be
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Na de voorstelling wordt een receptie aangeboden door de gemeente. De toegang is gratis voor
iedereen. U komt toch ook?
Andere activiteiten in het kader van het Feest van de Vlaamse Gemeenschap:
• Pintestraatfeesten - zie artikel hieronder
• Programma Harmonieorkest De Pinte:
op zondag 6 juli in Scheldevelde
11.00 uur: gratis aperitiefconcert
12.30 uur: barbecue - E 13 / E 6 (6 - 12 j.) / E 1 (tot 5 j.)
14.30 uur: optreden HODP Small Band
www.harmonieorkest.be

De Platte Deur organiseert de vierde

zaterdag 5 juli 2008
Programma
16.00 uur Opening van de feesten met gratis koffie en gebak of een ijsje voor de kinderen
16.30 uur De knotsgekke clown POPPY voor jong en oud
18.00 uur Aan tafel voor de ‘Warme beenhesp met frietjes’
20.30 uur De Gentse covergroep Voll Petrol
Voor al wie nog eens die oude meezingnummers wil horen, gaande van
The Rolling Stones, ZZ-Top, Joe Cocker, Status Quo, enzovoort, enzovoort.
22.30 uur Bal van de lege pinten met dj Flash ‘in zijn caravan’
De algemene inkom is gratis.
Kaarten voor de warme beenham zijn te krijgen bij A Propos, Pintestraat 37 en Slagerij André,
Pintestraat 85, De Pinte, of reserveren via deplattedeur@skynet.be tot zondag 1 juli 2008.
Prijzen: 0 - 6 jaar: gratis; 6 - 12 jaar: E 7; + 12 jaar: E 11

De Weldendreef is waarlijk de mooiste!
Donderdag 22 mei vond de finale plaats van ‘Een thuis voor een gedicht’. De wedstrijd, georganiseerd door de Provinciale Lanbouwkamer van Oost-Vlaanderen, zocht naar een geschikte locatie
voor een gedicht van de Oost-Vlaamse plattelandsdichter Lut De Block. De Weldendreef in Zevergem nam het op tegen de Scheldedijk in Hamme en het dorpsplein van Mullem.
Een enthousiaste ploeg uit Zevergem zette tijdens de finale een overtuigende vrije tribune neer.
Tijdens de stemronde hebben ook veel mensen hun stem voor Zevergem uitgebracht. Door de
steun van inwoners en sympathisanten en door de overtuigende vrije tribune werd de Weldendreef in Zevergem als winnaar aangeduid.
De gemeente wenst haar inwoners en al wie voor de Weldendreef gestemd en zich ingezet heeft
van harte te bedanken.

www.depinte.be
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De Weldendreef krijgt dus binnenkort haar gedicht op maat van plattelandsdichter Lut De Block,
dat door een vormgever in de omgeving zal worden ingepast. Het gedicht wordt, samen met een
poëzieroute, officieel voorgesteld tijdens een uitbundig volks- en inwijdingsfeest op 28 september
2008. Noteer dus alvast deze datum in uw agenda.

Verenigingengids in een nieuw kleedje
Het werd al een tijdje aangekondigd, maar sinds 1 juni ligt de nieuwe verenigingengids klaar in het gemeentehuis. De nieuwe gids is
in de vorm van een handige ringmap gegoten, zodat het bijvoegen
van nieuwe verenigingen en het actualiseren van de oude fiches
gemakkelijker verloopt. Het concept is bij het oude gebleven: een
handig kleinood en overzicht van al onze verenigingen. De verenigingen werden per categorie alfabetisch geordend.
Wenst u een exemplaar te ontvangen, dan dient u de gids te bestellen bij de cultuurdienst via onderstaande invulstrook, per telefoon op het nummer 09 280 80 99 of via bram.dela@depinte.be.
Bestelling Verenigingengids
Stuur of fax deze strook naar: Gemeente De Pinte, t.a.v. cultuurbeleidscoördinator, Koning
Albertlaan 1, 9840 De Pinte, fax: 09 282 99 21 of stuur een e-mail naar bram.dela@depinte.be.
Naam: ...........................................................................................................................
Vereniging: .....................................................................................................................
E-mail: ............................................................................................................................
Adres: . ..........................................................................................................................

Festival van Vlaanderen
Op zaterdag 4 oktober 2008 organiseert de cultuurraad, in samenwerking met de gemeente De
Pinte en de Programma-vzw, opnieuw het Festival van Vlaanderen. Het ensemble ‘Oxalys’ brengt
een gevarieerd programma: Mozart, Beethoven, Britten en Williams.
Meer info in de volgende infokrant.

Activiteiten Suverlike
Opluisteren vieringen (ingericht door de Parochie) in de kerk van Zevergem
Telkens van 9.30 tot 10.30 uur
Elke zondag in juli (6, 13, 20, 27) en augustus (3, 10, 17, 24, 31)
Meer info op www.zevergem.org

www.depinte.be
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Dag van het Park
Op zondag 18 mei werd voor de derde maal in De Pinte deelgenomen aan de Dag van het Park.
Dit jaar gingen de activiteiten door in park Scheldevelde.

Na en tijdens een aperitiefmoment met natuurdrankjes konden de aanwezigen genieten van een
optreden van het Harmonieorkest De Pinte.
Zo’n 220 enthousiastelingen proefden van de aangeboden bio-picknick en vonden dat het goed
was.

Ondertussen begon de bOOmfanfare hoog en droog hun repertoire af te spelen.
Daarna kwamen de verschillende activiteiten aan de beurt.
Art@DePinte zorgde voor het culturele moment met het maken van schilderijen ter plaatse en de
organisatie van een workshop ‘kunst uit de natuur’ voor kinderen.
Diep in het park was het ‘wonderwoud’ verscholen. De professionele boomverzorgers zorgden
voor een activiteit voor kinderen en een infostand, met de nodige muzikale begeleiding.
De afdeling Bos&Groen was ook vertegenwoordigd en bemande de infostand over het Parkbos.

FOS De Havik was ook van de partij en stelde een heus touwenparcours op met o.a. een wiebelbalk, een apenbrug en een blindenparcours. Zij zorgden zo mee voor het nodige avontuur.
Houtkunstenaar Armin maakte ter plaatse kunstwerken uit hout en liet ook de omstaanders dit
eens proberen.

www.depinte.be
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Ook de compostmeesters waren aanwezig om iedereen te overtuigen van het nut van thuiscomposteren.
Om het natuurleerpad wat bekender te maken, was
er een wedstrijd waarbij de deelnemers een picknickrugtas konden winnen. Uit de 130 deelnemers werden tien winnaars geselecteerd.
Tenslotte gaat onze welgemeende en oprechte dank
uit naar alle medewerkers voor hun inzet en de enthousiaste samenwerking!
Meer foto’s op www.depinte.be (zie ‘Fotoverslag
Dag van het Park’ onder ‘Nieuws’).

Prettige vakantie!
Op donderdag 26 juni blijven de deuren van onze Kunstateliers voor Kinderen en Volwassenen
dicht voor twee maanden. Iedereen is toe aan een welverdiende vakantie!
Geen nood echter want op woensdag 10 september gaan diezelfde deuren opnieuw open
voor een nieuw ‘schooljaar’!
Ons Kunstatelier voor Kinderen, van zes tot twaalf jaar, gaat door van 15 tot 18 uur in de Veldblomme, Veldstraat 50 in Zevergem.
Voor inschrijvingen: Ann Van Durme, gsm 0478 79 04 90
Het Kunstatelier voor Volwassenen, vanaf zestien jaar, gaat door van 19 tot 22 uur in de Kunstkelder van het Kasteel Scheldevelde in De Pinte.
Voor inschrijvingen: Eddy De Haese, tel. 09 282 94 66 en/of Irene De Meurechy,
tel. 09 282 40 25
Voor beide Kunstateliers zijn de plaatsen echter beperkt, wacht dus niet tot na de vakantie en
schrijf vandaag nog in!
Alvast een prettige vakantie gewenst vanwege ART @ DE PINTE vzw.
Meer info? artdepinte@live.be

Gentse Feesten in Zevergem - Zeverrock
Dat de Belgische zomer stevig rockt, wist u ongetwijfeld al, maar the best is yet to come. En nee,
die climax zal zich niet ter hoogte van Werchter, Kiewit, Lokeren of Leuven bevinden. Waar dan
wel vraagt u zich af? In hartje Zevergem.
Als we zo vrij mogen zijn, kruis 8 en 9 augustus alvast aan in uw agenda, want dan staat Zeverrock - samen met een herboren cocktailbar - paraat om zich wederom probleemloos tussen de
sfeervolste zomerfestivals te nestelen.
Al voor de zestiende keer kunt u er zich vergapen aan de sterren van vandaag en morgen, uw
smaakpapillen laten verwennen door lauwe pils en halfgare hamburgers, of gewoon eens de tijd
nemen voor dat goeie gesprek met die uit het oog verloren vrienden … En dat tegen een zacht
prijsje!

www.depinte.be

Ervan uitgaande dat uw lever de Gentse Feesten zonder al te grote problemen overleeft, serveren
we u op 8 augustus een stevige en niet te versmaden selectie streekbieren. Een dag later is het
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de beurt aan een mix van jonge wolven en gevestigde waarden om uw trommelvliezen in extase
te brengen.
Spelen achtereenvolgens voor u ten dans: Electric Blonde, Savalas, Tim Vanhamel, Daan, The Subs
(Live) en Dirk Stoops.
Voor het vertier op zaterdag 9 augustus betaalt u in voorverkoop 13 euro, aan de kassa moet je
drie schamele eurootjes extra opdelven. Pientere lui die investeren in dit kleinood, krijgen naast
een goedkeurend knikje van Paul Dhoore en een spectaculair toenemende x-factor ook nog eens
onze onvoorwaardelijke liefde en genegenheid.
Mogen we tot slot nog vermelden dat wij – weer of geen weer – van een prachtige zomer zullen
spreken als u weer massaal op de Zevergemse weides opduikt? Goed, dan kunt u nu beschikken.
Feestend richting dichtstbij zijnde voorverkooppunt, dat spreekt.
Met rock-&-roll-groeten
Het Zeverrock-team
Meer info: www.zeverrock.be

MovE pakt uit met een online wedstrijd

Ontdek de verborgen schatten van de Oost-Vlaamse musea en win!
Op www.museuminzicht.be vind je een
schat aan informatie over (de collecties van)
Oost-Vlaamse musea. Om deze website en
haar mogelijkheden beter bekend te maken
organiseert de provincie Oost-Vlaanderen een
online wedstrijd. Op www.museuminzicht.be
vind je sinds 1 april maandelijks een wedstrijdvraag en dit gedurende een jaar. Iedereen kan
deelnemen en een leuke museumprijs winnen.
Grasduinend door de collecties kan je ook je
mening over museumvoorwerpen geven.
Via www.museuminzicht.be zoek je in een databank met meer dan 50 000 museumvoorwerpen uit ruim 50 musea. Deze online databank
bevat niet alleen tentoongestelde werken, maar geeft ook toegang tot objecten die in museale
depots bewaard worden. Vanuit je huiskamer kan je zo de verborgen schatten van de musea
ontdekken! Je vindt informatie over de maker, de periode, het materiaal en vaak ook mooie
afbeeldingen. Je kunt op zoek gaan naar kunstenaars, technieken en historische onderwerpen,
maar ook naar volkse, medische of sociale thema’s. Bovendien kan je snuisteren in het tijdelijke
en permanente aanbod en je museumbezoek voorbereiden.
Voor meer informatie over MovE, Musea Oost-Vlaanderen in Evolutie en de website kan je contact opnemen met MovE - Musea Oost-Vlaanderen in Evolutie, e-mail: move@oostvlaanderen.be,
tel. 09 267 77 40, www.museuminzicht.be

Paardenkoersen in De Pinte
Waar? 		
Wanneer?

Op de weide gelegen tussen ’t Mieregoed en Kalande.
Kermisdinsdag 16 september 2008 om 14 uur

Zoals vorig jaar willen we zoveel mogelijk mensen de gelegenheid bieden om van deze namiddag
iets te maken waar ze met plezier aan terugdenken.
De ingang is opnieuw gratis voor iedereen.
En voor de dames: er is opnieuw een hoedenwedstrijd!

www.depinte.be

Tot dan.
Koninklijke Vereniging Paardenkoerscomité De Pinte
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Barbecue Het Wijngaardeke
Op zaterdag 30 augustus wordt opnieuw de jaarlijkse barbecue voor de bewoners van ‘Het Wijngaardeke’ georganiseerd. Deze gaat door in de zaal van café ‘t Boldershof in het dorp van Zevergem. Start om 19.30 uur. Inschrijven is noodzakelijk. Deelnemers betalen hun eten. Naderhand
is er nog een quiz met als thema ‘Italiaanse maffia’. Bezoekers met aangepaste kledij krijgen een
verrassing.
Willy Hoof, voorzitter buurtvereniging Het Wijngaardeke
Het Wijngaardeke 32, De Pinte
tel. 0494 67 34 08
e-mail: willy.hoof@telenet.be

Zondag 14 september: 31ste braderie in De Pinte
De traditionele braderie in onze gemeente ter gelegenheid van de grote kermis gaat dit jaar door
op zondag 14 september 2008. Samen met de gemeentelijke diensten zorgt het gemeentebestuur voor een gevarieerd animatieprogramma. We zijn ervan overtuigd op deze manier bewoners, verenigingen en middenstanders van De Pinte en daarbuiten opnieuw massaal op de been
te brengen voor een sfeervol kermisweekend.
Middenstanders en verenigingen kunnen hun producten, diensten of werking voorstellen. Wie
wil deelnemen, betaalt zoals voorheen 60 euro, of 35 euro voor verenigingen die zetelen binnen
een gemeentelijke adviesraad. Middenstanders en erkende verenigingen krijgen hiertoe nog een
brief (met inschrijvingsformulier) in de bus.
De inschrijvingsperiode wordt afgesloten op dinsdag 26 augustus.
Uw deelname is verzekerd als u voor 26 augustus:
• uw inschrijvingsformulier bezorgt aan Isabel Coppens, Koning Albertlaan 1 (gemeentehuis, 1ste
verdieping), 9840 De Pinte, doorfaxt op het nummer 09 282 99 21, of doormailt naar communicatie@pandora.be
• én de deelnameprijs overschrijft op rekening van de gemeente De Pinte:
091-000-2739-52
Contactpersonen voor verdere inlichtingen:
Isabel Coppens
Gemeentehuis (1ste verdieping)
Koning Albertlaan 1, De Pinte
tel. 09 280 80 89
e-mail: communicatie@depinte.be

Schepen Luc Dekimpe
Baron de Gieylaan 129, De Pinte
tel. 09 282 66 94, gsm: 0476 34 62 96
e-mail: luc.dekimpe@pandora.be

Mieregoedbuurtcomité
Programma 24ste Mieregoedfeesten
- 19de Mieregoedjogging op donderdag 14 augustus 2008. Start om 19.00 uur aan feestzaal
Mieregoed (kinderen: 15 minuten vroeger). Prijs: 4 euro (boven 12 jaar).
- Diner dansant met Bobby Setter op vrijdag 15 augustus 2008 vanaf 12.00 uur. Inlichtingen en
inschrijven (noodzakelijk) via tel. 09 282 23 22.
- Buurtbarbecue op zaterdag 16 augustus 2008
- Koffietafel met wafels op maandag 18 augustus 2008 van 14.00 tot 18.00 uur. Speciaal voor
de derde leeftijd van de Mieregoedbuurt en De Pinte-Zevergem. Gratis.
Voor alle inlichtingen: tel. 09 221 41 59, Geert Van Hoecke

www.depinte.be

18

5de burenontbijt in de wijk Rodenbach - De Potter
op 5 juli 2008 om 8.30 uur
voor de inwoners van de Albrecht Rodenbachstraat en de Frans De Potterstraat
De inschrijvingsperiode is intussen afgelopen.
Organisatie en contactpersoon: Alexandra De Schryver, 0498 83 38 45
Website: https://rodenbachdepotter.startje.be

Gezinsbond De Pinte
nodigt uit op haar kermisprogramma:
Reuze-barbecue met frieten
Zoveel u lust!
Zondag 14 september van 11.30 tot 15 uur en van 17.30 tot 20 uur tijdens de braderie
Maandag 15 september van 11.30 tot 15 uur
in het Parochiaal Centrum, B. de Gieylaan
Gezinsvriendelijke prijzen!
Extra korting voor Bondsleden.

Programma Oogstkermis 2008 Zevergem
donderdag 14 augustus
Barbecue in de Pastorie, reservatie: tel. 09 280 07 80
organisatie: Pastorie
vrijdag 15 augustus
21 uur:
Fiesta Tropical in de Wezeltent, Dorp Zevergem, gratis inkom
zaterdag 16 augustus
14 uur:
Petanquetornooi en minivoetbaltornooi
organisatie: Chiro Zevergem
19 uur:
Avondmarkt met straatanimatie o.a. vuurshow Ron Jaluai en graffiti-demo
23 uur:
Spetterend vuurwerk aangeboden door de firma Denys nv
zondag 17 augustus
15.30 uur: Aflossingsduatlon
17.00 uur: Zevergemse duatlon (3 km lopen en 17 km fietsen), Dorp Zevergem
Info en inschrijvingen: Geert De Clercq, tel. 09 385 88 86
Organisatie: WeZeL (Werkgroep Zevergem Leeft)
Info: www.dewezel.be

Bericht aan alle personen geboren in 1947
Vorig jaar organiseerden Marc Eggermont en Germain Reynaert, na negen jaar onderbreking,
opnieuw een uitstap met hun ‘leeftijdsgenoten’ ter gelegenheid van hun 60 jaar. Het werd een
‘culinaire’ uitstap naar de stad Ronse, met twintig deelnemers.
Op vraag van de deelnemers, hebben zij besloten opnieuw een uitstap te organiseren. Om iedereen de kans te geven om mee op stap te gaan, hierbij deze oproep.

www.depinte.be

Bent u een in 1947 geboren Pintenaar of inwijkeling? Neem contact op met Germain Reynaert, e-mail: anmoreiger@telenet.be, Deurlestraat 29, De Pinte, of Marc Eggermont, e-mail: eggermont.marc@belgacom.net, Zwaluwlaan 14, De Pinte. Graag voor 1 augustus.
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Bibliotheek
Vlieg op wereldreis: 28 juni - 30 augustus
Zomeractie van Vlieg: voor kinderen tot 12 jaar
Deze zomer gaat Vlieg op wereldreis doorheen Vlaanderen en iedereen mag mee.
Kinderen worden aangespoord op reis te gaan met Vlieg door deel te nemen aan
de ‘Vlieg op wereldreis’-activiteiten, waar ze ondergedompeld worden in andere
culturen. Dit kan vanaf zaterdag 28 juni tot en met zaterdag 30 augustus.
Met dit thema spreken we de avonturier, de ontdekkingsreiziger in de kinderen aan en willen we
ook de thuisblijvers op vakantie laten gaan, maar dan in eigen land. Tegelijkertijd laten we kinderen op een ludieke en laagdrempelige manier kennis maken met andere culturen.
Vlieg richt zich op kinderen tot twaalf jaar en hun omgeving. Vanzelfsprekend mogen ook oudere
kinderen deelnemen aan de acties van Vlieg.
Groot Vakantiedagboek vol reisverhalen
Hierin kunnen jullie je vakantie-ervaringen kwijt. Via een invulformulier peilen we naar
jullie spannendste, coolste of grappigste avontuur. Het hoeft niet noodzakelijk te gaan over een
reis die je maakte, maar ook als je op kamp of uit logeren ging, iets spannends beleefde in de
achtertuin of op het speelplein kan je erover vertellen.
Alles wordt verzameld in een map en het is de bedoeling dat we dan op het einde van de zomer
een dik boek vol vakantieherinneringen hebben.
Ansichtkaartjes
De jongere kinderen kunnen ook een vakantiekaartje krijgen in de bib waarop ze op
de voorkant kunnen tekenen wat ze op vakantie beleefden en op de achterkant een boodschap
schrijven.
Deze kaartjes zullen worden uitgehangen in de bib.
Volg Vlieg op zijn wereldreis: een reis door de bib
Op wereldreis doorheen de bib: aan de hand van allerlei vragen en opdrachten over
verschillende landen volg je een parcours in de bib. Met behulp van het kompas is het net of je
écht op wereldreis bent!
Iedereen die deelneemt aan één van deze activiteiten krijgt een vliegticket met unieke code. Deze
code moet vóór 1 september ingevoerd worden op www.vliegjemee.be om kans te maken op
één van de leuke prijzen die CultuurNet Vlaanderen ter beschikking stelt, zoals een pretpakket ter
waarde van 100 euro, een reis van De Prins van de Hola Pola, T-shirts, … Dit vliegticket is bovendien een kortingsbon van 2 euro bij Standaard Boekhandel. Maar iedereen wint, want iedereen
die zijn code invoert, krijgt op het einde van de zomer een vliegverrassing!
www.vliegjemee.be
Neem ook eens een kijkje op de website van Vlieg: www.vliegjemee.be. Hier kan je ook
allerlei leuke spelletjes spelen zoals het spannende Ontsnapt uit het bib-spel.
Vliegen jullie mee ?

Zomer van het spannende boek
De zomer is de ideale tijd om lekker bij te lezen. De bib zorgt ook tijdens
deze zomermaanden voor angstzweet en bliksemschichten met de Zomer
van het Spannende Boek en zet de nieuw verschenen spannende boeken
in de kijker. Bloedstollende thrillers en spannende moordverhalen doen je
huiveren op warme dagen …
Liefhebbers van dit genre kunnen tevens een korting genieten bij de aankoop van een actietitel in de boekhandel dankzij de kortingsbonnen in de
Humo-boekenbijlage (verkrijgbaar in de bib).

www.depinte.be
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Tip van de bib: vakantielectuur
Enkele blikvangers in de bibliotheek …
• ‘De Vliegeraar’ – Khaled Hosseini
• ‘Duizend schitterende zonnen’ – Khaled Hosseini
• ‘De Boodschapper’ en ‘De Koran’ – Kader Abdolah
• ‘De vergeten tombe’ – Kate Mosse
• ‘De Franse tuinman’ – Santa Montefiore
• ‘Het verslag van Brodeck’ – Philippe Claudel
• ‘De verloofde van Sado’ – Amélie Nothomb
• ‘Ladies first’ – Annemie Struyf
• ‘Ik ben God niet’ – Frank Vandenbroucke
• ‘Expo ’58’ – Annick Lesage
• ‘Delphine. De navelstreng doorknippen’ – Delphine Boël
• ‘Dik in orde en toch dunner’ – Steph Goossens
Een korte samenvatting vindt u op http:\\bibliotheek.depinte.be > Info over boeken.

Verlengen van boeken en andere materialen
Boeken kunnen twee maal verlengd worden, enkel en alleen als ze niet gereserveerd werden door
een andere lener. Bij reservatie is er dus geen verlenging meer mogelijk.
Cd-rom’s en dvd’s kunnen ook verlengd worden, hiervoor moet dan wel opnieuw leengeld betaald worden.

Computerlessen voor senioren
Voor de vierde keer ging er in de bibliotheek een computercursus voor senioren door georganiseerd door ZOVLA. De tien cursisten maakten kennis met de beginselen van de pc, leerden surfen
en e-mailen. Na afloop kregen ze hun ‘diploma’ mee.

Dvd-films in de bib
Binnenkort zullen ook films op dvd kunnen uitgeleend worden in de bib. Naast de informatieve
dvd’s zullen er jaarlijks ook kwaliteitsfilms aangekocht worden. Volgende films van Hugo Claus
kunnen al uitgeleend worden: De Leeuw van Vlaanderen, Het Gezin van Paemel, Mira, De Vijanden, Pallieter, Vrijdag, Het sacrament en De Verlossing.

Sluitingsdagen en openingsuren
Jaarlijkse vakantieperiode van de bibliotheek:
van zaterdag 19 juli tot en met zaterdag 2 augustus 2008

www.depinte.be

Openingsuren
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
zaterdag

18 - 20 uur
17 - 19 uur
15 - 18 uur
16 - 19 uur
10 - 12 uur
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Sport
De zomer van de
Deze zomer telt de vakantie opnieuw negen volledige weken. Om deze zo optimaal mogelijk in
te vullen, heeft de sportdienst een agenda vol sport gepland.
Voor kleuters en kinderen van de lagere school organiseren we gedurende drie weken sportkampen en bieden we de mogelijkheid om aan een extra kamp deel te nemen via Sporta.
Zin om te wandelen of te fietsen? Bij de sportdienst kan je inschrijven voor de De Gordel op zondag 7 september 2008. Verder vind je nog info over enkele joggings en andere speciale sportactiviteiten die doorgaan tijdens de zomermaanden.
Voor al deze activiteiten kan je inschrijven of meer informatie krijgen bij de sportdienst.
Ontmoetingscentrum Polderbos
Polderbos 20
9840 De Pinte
tel. 09 280 98 40
e-mail: sportdienst@depinte.be

Sportkampen
De inschrijvingsdagen voor de sportkampen zijn al voorbij en de meeste kampen zijn
volzet. Je kunt wel nog inschrijven voor de reservelijst, van zodra er een plaatsje vrij
komt, nemen we contact met je op.
Zoals je bovenaan al kon lezen organiseren we tijdens elke schoolvakantie sportkampen. Ook
deze zomer organiseren we zes sportkampen. Drie voor kleuters en drie voor kinderen van de
lagere school. Foldertjes met informatie over deze kampen delen we uit in elke school in Zevergem en De Pinte. Voor andere geïnteresseerden, leggen we een adressenlijst aan, zodat je ook de
nodige folders kan ontvangen. Geef dus gerust je gegevens door.
• Kleuterkampen
WEEK 1: 30 juni tot 4 juli

Knutselsportkamp met als thema
‘Het sprookjesbos’
(activiteiten van 9 tot 12 uur en van
13 tot 16 uur met opvang tussen 8
- 9 uur en 16 - 18uur)
WEEK 2: 7 tot 11 juli 		Sportnamiddagen met als thema
’Circus’
WEEK 3: 25 tot 29 augustus
Sportnamiddagen met als thema ’Kleuters op reis’
(activiteiten van 13 tot 16 uur met opvang tot 18 uur)
Tijdens het knutselsportkamp zorgen we voor een aangename afwisseling van knutsel- en sportactiviteiten rond het thema sprookjes en werken we naar een apotheose toe op het einde van de
week, wanneer de ouders een kijkje komen nemen.
• Sportkampen Lagere school
WEEK 1: 30 juni tot 4 juli
thema ‘Avonturensportkamp’
WEEK 2: 7 tot 11 juli 		thema ‘Olympische Spelen’
WEEK 3: 25 tot 29 augustus
thema ‘Omnisportkamp’
(activiteiten van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur met opvang vanaf 8 uur en ‘s avonds tot 18
uur)

www.depinte.be
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Activiteiten voor 55-plussers
Tijdens de zomervakantie liggen onze wekelijkse activiteiten een tijdje stil. Als je als 55-plusser
vaststelt dat je conditie toch niet meer is wat het vroeger was en je er iets aan wilt doen, kan je
vanaf september opnieuw inschrijven voor ons seniorensportprogramma. Meer informatie kan je
krijgen bij de sportdienst.
Senior Sportief in sportcomplex Palaestra - Deinze (september 2008)
Vaak heeft men geen idee waar en hoe er aan te beginnen. Je durft misschien de eerste stap niet
zetten, of je weet niet welke sport jou ligt of aanspreekt. Jaarlijks organiseren wij, samen met
de Burensportdienst en BLOSO, in de maand september de seniorensportdag ‘Senior Sportief’ in
Deinze. Op deze sportdag kan je samen met leeftijdsgenoten kiezen uit een waaier van aangepaste sport- en bewegingsactiviteiten onder deskundige begeleiding van ervaren en enthousiaste
sportmonitoren. Je kunt er dus met een gerust hart de hele dag sporten. Tijdens de middagpauze
kunnen desgewenst de benen ook nog even gestrekt worden op de dansvloer. Kortom, een
gezonde én gezellige dag en zeker de moeite waard om eens uit te proberen. Meer info in het
volgende infoblad of bij de sportdienst.

Speciale activiteiten
Senior Games ‘Het Vlaamse sporttreffen voor actieve 50-plussers’
Je bent 50-plusser en hebt een hart voor beweging! Dan zijn de Senior Games de uitgelezen kans
om te sporten met leeftijdsgenoten in een recreatieve en/of gezonde competitiesfeer. Deze Senior
Games gaan door op dinsdag 30 september 2008 van 9 tot 17 uur. Plaats van de activiteit: in en
rond het BLOSO-centrum Blankenberge.
Voor meer informatie kan je terecht op de website: www.seniorgames.be.
Folders zijn te krijgen in het Ontmoetingscentrum Polderbos, Polderbos 20, 9840 De Pinte.
De Gordel 7 september 2008
De sportdienst is een officieel verkooppunt
van deelnamekaarten voor De Gordel. Wij zijn
zeker geopend tijdens de week van 8 tot 17
uur. Andere openingsuren zijn afhankelijk van
de bezetting van de sportzalen. Houd wel rekening met de sluitingsperiode van het ontmoetingscentrum (12 tot en met 27 juli 2008).

Kampioenen Gezocht!
Omdat er eventueel in september opnieuw een sportkampioenenviering zou doorgaan,
doen wij deze oproep. Wij zoeken al wie in de loop van het afgelopen seizoen kampioen
is geworden in één of andere sportcompetitie of een opmerkelijke sportprestatie geleverd
heeft.
Als u een Pintse vereniging of Pintenaar kent die hiervoor in aanmerking komt, kan je de
gegevens doorgeven aan de sportdienst en dit vóór 15 augustus 2008. Op die manier
kunnen we niemand over het hoofd zien. Er zal dan bekeken worden of er een viering
doorgaat en of jouw kandidaat in het programma kan opgenomen worden. Je zult tijdig
van de beslissing op de hoogte gebracht worden.		

www.depinte.be
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Joggings zomer 2008
Ook dit jaar worden er tijdens de zomervakantie door enkele verenigingen en wijkcomités een aantal joggings georganiseerd waarop alle sportieve Pintenaars worden
uitgenodigd. Een uitstekende gelegenheid om uw conditie aan te scherpen of uit te
testen. Zeker een aanrader!
vrijdag 11 juli 2008
Avondjogging Zevergem
5 en 10 km
start: 20.00 uur
vertrek: kantine Zevergem Sportief
info: Antoine Mathys (09 282 60 73)

vrijdag 22 augustus 2008
7de jogging JV De Pinte
1, 2, 3 of 4 x 3,350 km
start: vanaf 18.30 uur (kinderjogging tot tien
jaar)
vertrek: terreinen Moerkensheide
info: Etienne De Bie (09 282 76 91)

donderdag 14 augustus 2008
Mieregoedjogging
start: 19.00 uur
vertrek: aan feestzaal ’t Mieregoed
info: Geert Van Hoecke (09 221 41 59)

zondag 17 augustus 2008
Zevergemse Duatlon
start: vanaf 15.30 uur
vertrek: centrum Zevergem
info: Marc Devoldre (09 385 66 82)

Petanqueclub De Zonnebloem
Petanqueclub De Zonnebloem speelt sinds 1986, drie maal per week,
het hele jaar door. In de zomerperiode in het prachtige kader van het
Sijsjespark, tussen de platanen, net zoals in Frankrijk, op een gemeenteplein. Bij slecht weer wordt er gespeeld op de binnenterreinen in
Zevergem.
De speeldagen zijn:
- woensdag van 15 tot 18.30 uur
- zaterdag van 15 tot 18.30 uur
- zondag van 10 tot 12.30 uur
Er zijn ballen ter beschikking voor wie het eens wil proberen.
Lidgeld met verzekering: 10 euro voor volwassenen en 8 euro voor jongeren (- 18 jaar).
Maandelijks is er op iedere eerste zaterdag van de maand een eigen petanquetornooi met naturaprijzen, start om 14 uur.
Daarbij voorziet deze club in talrijke socioculturele activiteiten zoals kookdagen, busexcursies,
feestmaaltijden, deelname aan andere tornooien, ...
Wie over een gezonde dosis humor beschikt, is hier op het goede adres.
Alle info
Voorzitter: Julien Matthys, tel. 0472 01 35 47, Sijsjespark 10, De Pinte
Secretaris: Boudewijn Van Caeneghem, Kievitpark 6, De Pinte, tel. 09 282 54 64.

21/9: Grasvolleybaltornooi van
Volleybalvrienden De Pinte
Naar jaarlijkse gewoonte organiseren wij, de volleybalvrienden van De Pinte, ons Grasvolleybaltornooi op zondag 21 september.

www.depinte.be

Het verloop van het tornooi hebben we dit jaar nog beter proberen afstemmen op de wensen van
onze deelnemers. Het tornooi richt zich zowel naar recreatieve ploegen als naar gelegenheidsploegen. Vorm een ploegje met je straat, familie, club of vrienden en beleef samen een sportieve
namiddag!
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Wanneer?		zondag 21 september 2008, start om
9.30 uur
Waar?
Ontmoetingscentrum Polderbos (OCP) De
Pinte
Wie?
Vanaf 16 jaar, voor de allerjongsten is er
een zandkastelenwedstrijd voorzien
met een toffe prijs voor de winnaar.
Er wordt vier tegen vier gespeeld. Er moet minstens
één vrouw op het veld staan. Een ploegje bestaat maximum uit zes spelers. In de voormiddag spelen we de
voorrondes. In de namiddag wordt er gespeeld voor de
plaatsen.
Inschrijven kan telefonisch of via www.vvdp.be. De
namen van alle spelers moeten worden opgegeven
voor de verzekering! Betaling: 10 euro storten op
737-0065728-05 met vermelding van: “grasvolley:
naam van je ploeg”.
Wie komt, kan genieten van een groot terras en eet- en drankgelegenheid. Ideaal om de
zondag op een rustige maar sportieve manier door te brengen voor volleyballers en supporters!
Matthijs Keersebilck (0498 76 59 32) en Diederik Bracke (0496 57 50 22)

Jeugd
Overzicht jeugdactiviteiten in ’t kort
juli
de hele maand
za. 5/7		

‘Vlieg op wereldreis’ in de bib - zie p. 20
Pintestraatfeesten met o.a. de knotsgekke clown Poppy - zie p. 13

augustus
de hele maand
za. 9/8		
za. 16/8		
		
za. 23/8		
zo. 24/8		
za. 30/8		

‘Vlieg op wereldreis’ in de bib - zie p. 20
Zeverrock - zie p. 16
Oogstkermis Zevergem:
petanque- en minivoetbaltornooi, avondmarkt, vuurwerk - zie p. 19
Jeugdvoetbaltornooi JV De Pinte - zie Agenda
Jeugdvoetbaltornooi JV De Pinte - zie Agenda
Nachtwandeling op zoek naar vleermuizen - zie Agenda

Verder in deze Infokrant:
Foto’s Dag van het Park - p. 15
Kunstatelier voor Kinderen - p. 16
Sportkampen - p. 22
... en nog veel meer nieuws hierna.

Speelstraten in De Pinte

www.depinte.be

Als inwoner van De Pinte is het - onder bepaalde voorwaarden
- mogelijk om een speelstraat in te richten. Dit betekent dat de
straat of wijk voor een bepaalde periode wordt afgesloten voor
alle verkeer (behalve voor bewoners en hulpdiensten) en dat
deze volledig wordt omgetoverd tot een speelterrein voor de
kinderen.
Een speelstraat kan aangevraagd worden bij de jeugddienst van
de gemeente. Ook het reglement is daar beschikbaar.
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Speelkoffers te huur!
De gemeente bezit twee speelkoffers met spelmateriaal die inwoners en verenigingen van De
Pinte gratis kunnen afhuren via het algemene uitleenreglement van de gemeente De Pinte. Er
wordt enkel een waarborg gevraagd om eventuele schade te kunnen dekken.
Er bestaan twee koffers, namelijk groepsspelen en andere spelen.
Groepsspelen
Inhoud:

• Rode bal
• Hockeyset: 2 rode sticks,
2 gele sticks
en 1 puck
• Double-dutch-rope
• 2 jutte zakken
• Reuze Mikado
• Cijferdoel
• Ringwerpspel
• Werpschijven
• Solo-pedalo
• Duivelsstok
• Jongleerdoekjes
• Jongleerringen
• Reuzeparachute
• Kinderstelten

Andere spelen
Inhoud:

• Diablo
• 3 Jongleerballen
• 2 Jongleerborden
• Blikkie-lopen
• Hop-skippybal
• Catch-bal
• Pretbal
• Softbalset
• 10 kegels
• Moonhopper
• Indiaca
• Zip-play
• Scoop-spel
• Circle jump

Hebt u interesse in het huren van een van deze speelkoffers?
Download dan het aanvraagformulier voor het huren van gemeentelijk materiaal van de website,
vul het volledig in en bezorg het aan de culturele dienst (culturele.dienst@depinte.be) of aan de
jeugddienst (jeugddienst@depinte.be). U kunt het aanvraagformulier ook afhalen in het OCP. Indien u nog vragen hebt, aarzel dan niet om de jeugddienst of de culturele dienst te contacteren.
Ontmoetingscentrum Polderbos (OCP), Polderbos 20, De Pinte
- Jeugddienst De Pinte, tel. 09 280 98 43, e-mail: jeugddienst@depinte.be
- Culturele dienst De Pinte, tel. 09 280 98 42, e-mail: culturele.dienst@depinte.be

www.depinte.be
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Speelpleinwerking Amigos
Wilt u uw kind een fantastische en avontuurlijke zomervakantie laten beleven? Dan is dit de oplossing! Speelpleinwerking Amigos bezorgt uw kinderen gedurende vijf weken een vakantie vol
sport, spel en plezier.
Van maandag 14 juli tot en met vrijdag 18 juli 2008
Van dinsdag 22 juli tot en met vrijdag 25 juli 2008
(opgelet: niet op maandag 21/7!)
Van maandag 28 juli tot en met vrijdag 1 augustus 2008
Van maandag 4 augustus tot en met vrijdag 8 augustus 2008
Van maandag 11 augustus tot en met donderdag 14 augustus 2008
(opgelet: niet op vrijdag 15/8!)
Dankzij een groep enthousiaste monitoren brengen de kinderen en jongeren enkele geweldige
vakantiedagen op het speelplein door, waarbij ze zich geen moment zullen vervelen!
PRAKTISCH
Wie kan meedoen? Kinderen vanaf de eerste kleuterklas tot en met tieners die net
het tweede middelbaar beëindigd hebben.
Start en einde van de activiteiten?
Van 09.00 tot 12.00 uur
Van 13.30 tot 16.30 uur
Opvang?

Van 07.30 tot 09.00 uur
Van 12.00 tot 13.30 uur
Van 16.30 tot 18.00 uur
(Let op! De opvanguren zijn sinds de paasvakantie gewijzigd)

Waar?

Gemeentelijke basisschool, Polderbos 1, 9840 De Pinte

Inschrijven?

Vooraf inschrijven hoeft niet!
U kunt zowel ’s morgens als ’s middags rechtstreeks bij de
verantwoordelijken inschrijven.

Prijs?

Kinderen van Pintse gezinnen of die school lopen in
De Pinte betalen onderstaande tarieven. Kinderen die niet tot deze groep
behoren, betalen het dubbele tarief.
Een verzekering is inbegrepen in de prijs, evenals een drankje
en versnapering.
Prijs per halve dag
Gezinnen met 1 kind:
Gezinnen met 2 kinderen:
Gezinnen met 3 kinderen:
Gezinnen met 4 kinderen of meer:

E 3,00
E 2,75
E 2,50
E 2,00

Opvang van 07.30 tot 09.00 uur		gratis
Opvang van 12.00 tot 13.30 uur		gratis
Opvang van 16.30 tot 17.00 uur		gratis
Opvang van 17.00 tot 18.00 uur		E 1 per kind per dag
Voor verdere inlichtingen kan u terecht bij de jeugddienst van De Pinte op het nummer
09 280 98 43 of via jeugddienst@depinte.be.
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Vacatures speelpleinmonitoren en tienermonitoren
Ben je nog op zoek naar een interessante en avontuurlijke activiteit voor de zomervakantie? Voel je je aangesproken om de kinderen van De Pinte een geweldige vakantie
te laten beleven? Ben je goed in het begeleiden van kinderen en het organiseren van
activiteiten?
Dan ben je de geknipte monitor om onze speelpleinwerking en tienerwerking te versterken.
Hieronder vind je meer informatie over beide functies.
Speelpleinmonitoren
De taak van de speelpleinmonitoren bestaat uit het
uitwerken van activiteiten en het begeleiden van kinderen en jongeren van drie tot veertien jaar.
Speelpleinmonitoren moeten minimum zestien jaar
oud zijn en moeten zich meerdere dagen of weken
kunnen engageren tijdens de werking in de zomervakantie, namelijk van maandag 14 juli tot en met
donderdag 14 augustus. Speelpleinmonitoren staan in
voor de activiteiten (van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot
16.30 uur), de opvang (via een beurtrolsysteem, van
7.30 uur, van 12 tot 13.30 uur en van 16.30 tot 18
uur) en de voorbereidingen.
Daarvoor ontvangen zij een dagvergoeding van 18,50 euro voor monitoren zonder ervaring en
22,50 euro voor monitoren met ervaring.
Tienermonitoren
De jeugddienst zoekt monitoren om de speciale tieneractiviteiten te begeleiden in augustus 2008.
Tienermonitoren moeten minimum achttien jaar oud
zijn en zich een aantal dagen in de maand augustus
kunnen vrijmaken.
De basisvergoeding voor tienermonitoren is berekend
op een gemiddelde van drie uur werken en bedraagt
7 euro voor tienermonitoren zonder attest en 9 euro
voor tienermonitoren met attest.
Inlichtingen kan je krijgen bij de jeugddienst.
Jeugddienst De Pinte
OCP, Polderbos 20, De Pinte
tel. 09 280 98 43, fax: 09 280 98 49
e-mail: jeugddienst@depinte.be

Vorming ‘Wegwijs in de vrijwilligerswet’
woensdag 10 september 2008

De jeugddienst van De Pinte richt in samenwerking met het Vlaamse Steunpunt voor Vrijwilligerswerk een informatiesessie in over de nieuwe vrijwilligerswet. Na een uiteenzetting over
deze nieuwe vrijwilligerswet is er ook ruimte voor vragen uit het publiek over lokale en concrete
situaties of problemen.
De infoavond zal doorgaan op woensdag 10 september 2008 van 20 uur tot 22 uur in het
OCP en richt zich naar alle verantwoordelijken die actief zijn in het Pintse verenigingsleven.
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Deelnemen is gratis, maar inschrijven is wel verplicht. Gelieve voor 1 september 2008 uw
naam en de vereniging waarin u actief bent door te geven aan de jeugddienst (Polderbos 20, De
Pinte, tel. 09 280 98 43, e-mail: jeugddienst@depinte.be) als u deze informatieavond wil bijwonen. De sessie kan enkel doorgaan indien er zich minstens twintig personen inschrijven.
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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 inschijving 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 via www.depinte.be > publicaties > nieuwsbrieven. 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!

Inschrijvingsdagen scholen
Basisonderwijs:
• Gemeenschapsschool
De kleine prins
Kasteellaan 1
www.schooldekleineprins.be
Inschrijvingen:
- van maandag 30 juni tot vrijdag 4 juli 2008 van 9.00 tot 11.30 uur
- van maandag 18 augustus tot en met vrijdag 29 augustus 2008
(zaterdag volgens afspraak)
U kunt terecht bij de directeur (tel. 09 282 46 02) van 9.00 tot 11.30 uur of volgens afspraak
Vanaf donderdag 21 augustus is de school ook open van 14.00 tot 16.00 uur (niet op woensdag).
Leefschool De Boomhut
Breughellaan z/n
www.ikgagraagnaarschool.be
Inschrijvingen:
- na telefonische afspraak via het nummer 09 371 71 79
- van maandag 30 juni tot vrijdag 4 juli 2008
- van maandag 18 augustus tot en met vrijdag 29 augustus 2008
• Vrije Basisschool Zevergem
Dorp 32
9840 De Pinte (Zevergem)
- Eigentijds basisonderwijs
- Het ‘Kleuterhuis’ biedt spelruimte en ontwikkelingskansen aan peuters en kleuters vanaf twee
jaar en zes maanden.
- Lagere afdeling voor jongens en meisjes van zes tot twaalf jaar.

www.depinte.be
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Voor vrijblijvende inlichtingen en inschrijvingen kan je, ook gedurende de vakantieperiode, telefonisch contact opnemen met de directeur Wim Aers (schooltelefoon: 09 385 47 13, thuis: 09
385 81 05).
We maken graag even tijd voor jou!
E-mail: basisschoolzevergem@scarlet.be
Website: www.vbszevergem.be
• Gemeentelijke basisschool
Polderbos 1
9840 De Pinte
tel. 09 282 64 02
fax 09 281 16 34
directie@gemeenteschooldepinte.be
secretariaat@gemeenteschooldepinte.be
Onze school wenst u allen een fijn verlof toe!
Denkt u eraan uw kind op onze school in te schrijven of wenst u inlichtingen over hoe en wat we
allemaal leren en doen op de blije school, aarzel niet en kom een kijkje nemen …
• van maandag 30 juni tot en met vrijdag 4 juli (van 10 tot 12 uur)
• van maandag 18 tot en met vrijdag 29 augustus (van 10 tot 12 uur), elke dag behalve in
het weekend.
• Wenst u op een ander moment in te schrijven, gelieve te bellen naar de directie:
Dominique Vincent, 0494 23 72 55.
• Bij inschrijving: SIS-kaart van uw kind + briefje mutualiteit meebrengen,
a.u.b. Hartelijk dank!
U kunt uiteraard ook via onze website onze
school wat beter leren kennen …
www.gemeenteschooldepinte.be
Is uw kind al bij ons ingeschreven of doet
u dat tijdens de zomervakantie, … dan zien
we elkaar graag terug op maandag 1 september, want dan stappen kleuters en leerlingen van de lagere school, juffen en meesters, mama’s én papa’s, … vol goede moed
onze blije school én een nieuw schooljaar
tegemoet!
• Vrije Basisschool De Pinte
Baron de Gieylaan 25
9840 De Pinte
www.vbs-depinte.be
Voor info en inschrijvingen tijdens de vakantieperiode:
- elke werkdag tot en met vrijdag 4 juli 2008 tussen 10 en 12 uur
- vanaf maandag 18 augustus 2008 tussen 10 en 12 uur
Contactgegevens:
Geert De Troyer
tel. 09 282 80 40
e-mail: directeur@vbs-depinte.be
OPEN KLASSEN voor alle kinderen en hun ouders:
zaterdag 30 augustus tussen 10 en 12 uur
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Secundair onderwijs
• K.A. Erasmus De Pinte
Polderdreef 42
www.erasmusatheneum.be
Inschrijvingen vanaf:
- vandaag tot zaterdag 5 juli
- woensdag 20 augustus tot vrijdag 29 augustus
Uurregeling:
op weekdagen van 9 tot 12 uur en van 14 tot 17 uur
op zaterdag enkel in de voormiddag
Contactgegevens:                  Miguel Detemmerman
                                              Polderdreef 42
                                              9840 De Pinte
                                              tel. 09 282 45 76
                                              fax 09 282 98 77
                                              miguel.detemmerman@g-o.be

Gemeente betaalt 25 % van Buzzy Pazz
of NMBS-schooltreinkaart
Ga je naar school met het openbare vervoer? Vanaf 1 september 2008 betaalt de gemeente 25 % van je Buzzy Pazz of ook 25 % van je NMBS-schooltreinkaart.
Ben je jonger dan 26 jaar (25 voor Buzzy) én woon je in De Pinte én ga je vanaf september met
het openbare vervoer naar school, dan is er goed nieuws! De gemeente De Pinte ondertekende
een overeenkomst met De Lijn én de NMBS. Het gemeentebestuur verbindt er zich toe vanaf 1
september 2008 voor 25 % tussen te komen in de kosten van je Buzzy Pazz (tot 25 jaar) én van
je schooltreinkaart (tot 26 jaar en vanaf 18 jaar, onder voorwaarde van het bewijs van onderwijsinrichting).
Wat moet je doen om deze korting te genieten?
• Buzzy Pazz
Heb je enkel een Buzzy Pazz dan is het eenvoudig. Op basis van je adres en je identiteitskaart,
waarmee je bewijst dat je inwoner bent van De Pinte en jonger dan 25, wordt bij aankoop van
het abonnement automatisch de korting verrekend.
Gezinskortingen kunnen worden gecumuleerd.
Heb je al een abonnement dat je aan de volle prijs betaalde en dat nog geldig is na 1 september
2008, dan kan je dit inruilen voor een abonnement met korting. De nog niet verstreken periode
van je lopende abonnement wordt terugbetaald.
• Schooltreinkaart
Wie met de trein naar school gaat (eventueel in combinatie met bus of tram), haalt bij de
bevolkingsdienst van De Pinte een speciaal attest. Met dit document, samen met een recente
pasfoto, stap je naar het stationsloket waar je een nieuwe moederkaart moet aanvragen. Eenmaal in het bezit van deze nieuwe moederkaart geniet je de 25 % korting op alle aangekochte
valideringen. Je verplaatsingen met het openbare vervoer van en naar school worden op die
manier een stuk voordeliger.
Let wel, wie momenteel al een schooltreinkaart bezit en toch wil genieten van het voordeeltarief is verplicht een nieuwe moederkaart aan te schaffen. De kostprijs van deze nieuwe kaart
(geldig voor drie jaar), is ten laste van de gebruiker. Valideringen op basis van de oude (en wellicht nog geldige) moederkaart geven geen recht op vermindering.
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Gemeentelijke buitenschoolse kinderopvang De Speelark
Tijdens de zomervakantie is De Speelark vier weken open:
• maandag 30 juni tot en met vrijdag 4 juli
• maandag 7 juli tot en met vrijdag 11 juli
• maandag 18 augustus tot en met vrijdag 22 augustus
• maandag 25 augustus tot en met vrijdag 29 augustus
De kinderen kunnen zich vier weken uitleven met knutselen, vrij spel, themafeestjes, …
Telkens van 7.30 tot 18.30 uur.
Tijdens het schooljaar is De Speelark elke woensdagnamiddag open, op pedagogische studiedagen, brugdagen en tijdens de vakanties.
Vooraf inschrijven is noodzakelijk, want de plaatsen zijn beperkt! Dat kan via:
- het inschrijvingsformulier, afgeven in het Ontmoetingscentrum, Polderbos 20
- tel. 0476 82 83 55 (tijdens de openingsuren) of 09 280 98 49 (OCP)
- fax 09 280 98 49
- e-mail: speelark@depinte.be
- internet: http:\\speelark.depinte.be
Tarieven
Tijdens de vakantie:
			
			

0 - 3 uren: 3 euro
3 - 6 uren: 6 euro
6 uren en meer: 9 euro

Op woensdagen:
			
			

11.30 - 12.30 uur: 1,50 euro
11.30 - 16.00 uur: 6,00 euro
11.30 - 18.30 uur: 8,50 euro

Wanneer het gezin meerdere kinderen telt, krijgt u een korting:
15 % korting op het totale factuurbedrag voor gezinnen met twee kinderen
40 % korting op het totale factuurbedrag voor gezinnen met drie kinderen of meer
De rekening wordt maandelijks opgestuurd en u krijgt ook jaarlijks een fiscaal attest.
Paasfeestje
In maart was er het paasfeestje in De Speelark. Na de paaseierenzoektocht konden de kinderen
zich tegoed doen aan warme chocolademelk en paaseitjes.

Naast de data van De Speelark zijn er tijdens de grote vakantie nog andere opvangmogelijkheden,
zoals Speelplein Amigos en de sportkampen. Voor meer informatie kunt u terecht in het Ontmoetingscentrum Polderbos (OCP), Polderbos 20, 9840 De Pinte, tel. 09 280 98 40.
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Nieuw kinderopvanginitiatief in De Pinte
Op maandag 2 juni werd de nieuwe kinderopvang op het domein Scheldevelde in De Pinte officieel geopend. De opvang gaat door in de vernieuwde woning van het OCMW, Kasteellaan 39.
Dit opvanginitiatief van twee samenwerkende onthaalouders is een realisatie van de dienst Opvanggezinnen van het OCMW en biedt opvang aan maximaal veertien kinderen van nul tot drie
jaar.
De opvang is al volgeboekt tot september 2009. Er is wel nog tijdelijke opvang mogelijk tot oktober 2008.
Voor meer informatie kunt u terecht bij de verantwoordelijke van de dienst Opvanggezinnen,
Leen Desmet, tel. 09 282 32 54, e-mail: leen.desmet@ocmwdepinte.be.

Brochure Kinderopvang in De Pinte 2008 - 2009
Eind augustus verschijnt er een nieuwe brochure ‘Kinderopvang in De Pinte 2008 - 2009’. In
deze gemeentelijke publicatie vindt u de opvangmogelijkheden voor kinderen tot veertien jaar:
dagopvang (door het OCMW van De Pinte en de kinderdagverblijven in de gemeente), buitenschoolse kinderopvang (De Speelark, opvang door scholen, …) en de mogelijkheden op vlak van
occasionele opvang (Speelpleinwerking Amigos, sportkampen Sportdienst De Pinte, thuisopvang
zieke kinderen).
Deze brochure wordt begin september verdeeld via de scholen van De Pinte - Zevergem, kinderdagverblijven, ... U vindt de brochure alvast in de e-bibliotheek op www.depinte.be - ‘Publicaties’
(zoeken op ‘kinderopvang’), of u kunt een exemplaar halen in het gemeentehuis (in de infozuilen
of bij de communicatieambtenaar) of in het OCP.

7 september 2008: 6de editie Speelstraat
De gemeentelijke jeugdraad en de jeugddienst organiseren opnieuw de Speelstraat. De straat Polderbos wordt verkeersvrij
gemaakt en kinderen krijgen de kans om de hele namiddag te
doen wat ze het beste kunnen, spelen.
Kinderen en jongeren kunnen gratis deelnemen aan de meest
uiteenlopende activiteiten: avonturenparcours, bewaakte kleuterspeelweide met springkastelen, dans, sport, tekenen, …
Verder ook animatie en optredens.
Datum 		
		
Voor wie:
Kostprijs:
Meer info:
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zondag 7 september van 13 tot 18 uur
(13.30 uur: vertrek fietskolonne vanuit Zevergem)
kinderen en jongeren tot en met zestien jaar en al wie zich nog jong voelt
activiteiten gratis!
binnenkort op jeugd.depinte.be

Hopelijk tot 7 september en breng al je vrienden mee!
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Welzijn
Wachtdiensten
5 en 6 juli: Dr. A. Brochez
12 juli: Dr. G. Vandecasteele
13 juli: Dr. G. Dujardin
19 en 20 juli: Dr. M. De Smet
21 juli: Dr. J. Dossche
26 en 27 juli: Dr. P. Moisse

Dokter van wacht
Tandarts van wacht
Apotheker van wacht

2 en 3 augustus: Dr. G. Dujardin
9 en 10 augustus: Dr. J. Ossieur
15 augustus: Dr. F. Pieters
16 en 17 augustus: Dr. A. Van Poucke
23 en 24 augustus: Dr. P. Van Renterghem
30 en 31 augustus: Dr. J. Dossche

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
• Thuisverpleging De Pinte, Eddy De Schuyteneere an Sara De Corte, Landuistraat 9, 9840 De
Pinte (Zevergem), tel. 09 281 13 56 (7 dagen op 7)
• 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
Wachtdienst Gentse Dierenartsen: 09 217 00 62

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (GROS)
Oproep naar geïnteresseerde inwoners
Deze gemeentelijke adviesraad is een overkoepelend orgaan van de Pintse verenigingen die actief zijn op vlak van ontwikkelingssamenwerking en mensenrechten. De GROS ondersteunt deze
groepen en verenigingen en verdedigt hun belangen.
De GROS houdt zich onder meer bezig met de organisatie van de 11.11.11-campagne, actie ‘Fair
Trade gemeente’, het geven van adviezen, ...
Huidige leden: Vrienden van de Kwango, Oxfam-Wereldwinkel De Pinte - Zevergem, vzw Nona,
Wereldsolidariteit, Welzijnszorg, Damiaanactie, Davidsfonds, 11.11.11-comité, Vredeseilanden,
Broederlijk Delen, Parochiale werkgroep Geloofsgesprekken, geïnteresseerde inwoners, ambtshalve leden
Wie meent een zinvolle bijdrage te kunnen leveren aan deze raad kan zich melden bij:
Mariska Samyn, duurzaamheidsambtenaar
Koning Albertlaan 1, 9840 De Pinte
e-mail: mariska.samyn@depinte.be
Voor meer info kunt u terecht op het
nummer 09 280 80 98.
Wedstrijd logo
Voor het ontwerpen van een logo voor de GROS werd een beroep gedaan op de creativiteit van
de inwoners. Een dertigtal logo’s werden ingestuurd. Het winnende logo komt van de hand van
Julien Mathys. Hij werd hiervoor uitgenodigd tijdens de vergadering en ontving een geschenkmand van de Oxfam-Wereldwinkel.
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Rode Kruis-Vlaanderen en Oxfam-Wereldwinkels slaan de handen in elkaar
Rode Kruis-Vlaanderen en Oxfam-Wereldwinkels werken sinds kort samen om de donoren van
bloed, plasma en bloedplaatjes te bedanken. Rode Kruis-Vlaanderen hecht er immers grote waarde aan om haar donoren voor hun inzet te bedanken met een symbolisch geschenkje – het zogenaamde ‘dank u’-bonnetje. Donoren kunnen na elke afname hun bonnetje omruilen tegen een
pakje Oxfam Fairtradekoffie of Oxfam Fairtradethee. Indien ze dat wensen, kunnen ze bonnetjes
opsparen voor een Oxfam-Wereldwinkelbon.
Beide organisaties willen met deze overeenkomst het maatschappelijke raakvlak benadrukken dat
bestaat tussen de bloeddonor en de Oxfam-Wereldwinkelsmedewerker, die zich beiden onbezoldigd inzetten voor een betere wereld.

Project Zelfmoordpreventie
Dagelijks plegen drie à vier personen in Vlaanderen zelfmoord. Ons Belgenland komt daarmee
op de tweede plaats in de Europese statistieken! Enkel Finland doet het nog slechter. Het aantal
pogingen van zelfdoding ligt zelfs nog tien maal hoger. Dit zijn ernstige cijfers. Daarom wil de
Vlaamse overheid het zelfdodingcijfer tegen 2010 met acht procent lager krijgen dan in 2000.
Suïcidaal gedrag valt niet zomaar uit de lucht. Depressie, een psychiatrische stoornis, extreme
stress, ingrijpende levensgebeurtenissen, … Er gaat altijd een proces aan vooraf waarbij steeds
meer en concretere zelfmoordideeën groeien. Ongeveer drievierde van de suïcidale personen
geeft hier, bewust of onbewust, verbaal of gedragsmatig, uiting aan. Zelfmoordpreventie is mogelijk, omdat dit proces kan gestopt worden. Maar onbegrip, taboe en machteloosheid kunnen er
toe leiden dat we suïcidaal gedrag niet zien of er niet op ingaan. Wie er wel wil bij stilstaan, twijfelt vaak aan wat mogelijk is, wat aangewezen is en wat best vermeden wordt. Het taboe rond
zelfdoding bemoeilijkt ook voor nabestaanden het rouw- en verwerkingsproces. Een nabestaande
heeft bij dit alles vooral behoefte aan steun en begrip. Werkgroep Verder biedt ondersteuning op
dit vlak via zelfhulp- en gespreksgroepen.
Het Project Zelfmoordpreventie zet zich in om gerichte informatie over zelfdoding te verspreiden.
Wij beschikken over enkele praktijkgerichte bijscholingspakketten, ontwikkeld voor professionelen die in contact komen met suïcidale personen. Zo worden aan huisartsen, politie, jongerenbegeleiders en verpleegkundigen vormingen, informatiesessies en/of workshops gegeven. Als zij
de signalen herkennen die op een nakende zelfdoding wijzen, kunnen ze tijdig ingrijpen. Het
bespreekbaar maken van suïcidale gedachten opent de communicatie en doorbreekt het isolement waarin de persoon zich bevindt. Het belangrijkste instrument om suïcide te voorkomen is
het intermenselijke contact.
Wie worstelt met zelfmoordgedachten, kan steeds terecht bij de huisarts, in een centrum
geestelijke gezondheidszorg (CGG) of bij een privé-therapeut. Je kunt ook dag en nacht
voor een gesprek terecht bij telefonische hulpdiensten Tele-onthaal (tel. 106) en de Zelfmoordlijn (tel. 02 649 95 55). Of je kunt online praten over je moeilijkheden via www.
zelfmoordlijn.be.
De medewerkers van het Project Zelfmoordpreventie staan steeds ter beschikking voor verdere inlichtingen over dit project, voor bijscholing, overleg
en informatie over de zelfmoordproblematiek.
Annemie Durang, suicidepreventie@zov.be
Medewerker Zelfmoordpreventie CGG Zuid-Oost-Vlaanderen
www.zelfmoordpreventievlaanderen.be
www.werkgroepverder.be
www.zorg-en-gezondheid.be/preventiezelfdodingprof.aspx
				
			

In de Infokrant kunt u met regelmaat een artikel vinden rond één van
de zes gezondheidsthema’s die het werkterrein vormen van LOGO
ZUID-OOST-VLAANDEREN vzw. Voor meer informatie kunt u terecht
bij Logozov, Sint-Jozefsplein 2, 9700 Oudenaarde, tel. 055 23 23 78,
e-mail: logozov@telenet.be of via onze www.logozov.be.
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Slim omgaan met alcohol
Bij alcohol draait het meestal rond de negatieve effecten: hoe bij matige consumptie verslaving
steeds op de loer ligt of hoe naast leverkanker ook het risico op ondermeer hart- en vaatziekten
toeneemt. Anderzijds drinkt 80 % van de volwassenen regelmatig alcohol en geniet 80 % hiervan
zonder verslaving of gezondheidsproblemen. De gulden middenweg lijkt het goede pad.
De theorie ...
Maximum drie glazen per dag zijn aanvaardbaar voor mannen onder 65 jaar. Voor vrouwen en
65-plussers zijn dat twee glazen. Jongeren onder 21, vrouwen die zwanger willen worden of zijn,
vrouwen met verhoogd borstkankerrisico en ex-verslaafden drinken beter niet. Op deze manier
vertoont alcohol geen gezondheidsrisico als het met genot wordt genuttigd en niet om problemen ‘weg te drinken’.
... en de praktijk
Vaak wordt door de week niet gedronken maar tijdens het weekend veel. Wie drinkt er niet eens
een extra glaasje bij een leuke ... of minder leuke gebeurtenis? In de realiteit is een ‘matige’ consumptie niet altijd makkelijk.
Enkele tips:
• Gebruik alcohol nooit als dorstlesser.
• Drink enkel als u zich goed voelt.
• Drink nooit alleen.
• Drink niet vóór het middaguur.
• Drink geen sterke drank.
• Drink twee dagen per week geen alcohol.
• Doe minstens een half uur over het drinken van een consumptie en wacht minimum tien
minuten alvorens een volgende te nuttigen.
• Drink een glas water tussen twee alcoholconsumpties.
• Leer “nee” zeggen wanneer u een glas aangeboden wordt.
• Drink na een dag van overdaad twee dagen geen alcohol.
Meer lezen?
www.kanker.be > preventie > risicofactoren en praktische tips > alcohol.
Beschikt u niet over een internetaansluiting, contacteer dan ons secretariaat op 02 733 68 68.
Bron: De Stichting tegen Kanker

Politie
Resultaten politiecontroles maart en mei 2008
• Snelheidscontroles
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Datum en uur
Plaats
		

Toegelaten Aantal
snelheid
overtredingen

6 maart om 11.30 uur
11 maart om 08.30 uur
18 maart om 08.30 uur
19 maart om 19.00 uur
21 maart om 18.30 uur
31 maart om 21.05 uur

Baron de Gieylaan 83
‘t Kruisken 26		
Polderdreef 32		
Baron de Gieylaan 94
Polderdreef 32		
‘t Kruisken 15		

50 km/h 25 op 142 voertuigen
50 km/h 9 op 48 voertuigen
50 km/h 14 op 315 voertuigen
50 km/h 18 op 116 voertuigen
50 km/h 16 op 371 voertuigen
50 km/h 4 op 20 voertuigen

17,6
18,8
4,4
15,5
4,3
20

8 mei om 19.30 uur
10 mei om 08.20 uur
14 mei om 06.30 uur

Grote Steenweg 113
N60 kmp 10.8		
Kruisken 26		

70 km/h 10 op 52 voertuigen
90 km/h 7 op 623 voertuigen
50 km/h 20 op 85 voertuigen

19,2
1,1
23,5
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%

16 mei om 16.30 uur
19 mei om 19.00 uur

Baron de Gieylaan 149
Baron de Gieylaan 83

50 km/h 24 op 462 voertuigen
50 km/h 21 op 102 voertuigen

5,2
20,6

• Alcoholcontroles
Datum en uur
Plaats
		

Gecontroleerde
bestuurders

24 mei / 19.45 uur

19		

Polderdreef 107

Aantal positieve
ademtesten
1

Wanneer mag u uw gras afrijden?
Nu het zomer is en het groen in de tuin opnieuw volop groeit en bloeit, willen we uw aandacht
nog even vestigen op artikel 15 uit het gemeentelijke reglement administratieve sancties.
Het gebruik in de open lucht van grasmaaiers en andere lawaaierige machines zoals onder andere houtzagen, grasmaaiers, hakselaars, bosmaaiers of andere werktuigen, aangedreven door
ontploffings- en/of elektrische motoren, is alleen toegestaan tussen 8 en 20 uur. Op zondagen en
wettelijke feestdagen is het gebruik van dergelijke toestellen verboden.
(niet van toepassing voor de normale exploitatie van landbouwgronden)

Verslaggeving raden
Samenvatting van de gemeenteraad van 3 maart 2008
• Kennisname eedaflegging financieel beheerder
• Principieel akkoord met het voorstel om de wegenis en riolering in de Bommelstraat, gedeelte
spoorweg Gent-Oudenaarde tot aan het Wielewaalpark, te vernieuwen.
• Goedkeuring voorontwerp riolerings- en wegeniswerken Berkenlaan en aanliggende straten.
Raming kostprijs voor de gemeente: 123 942,63 euro (btw niet inbegrepen).
• Goedkeuring vernieuwde reglementen voor elektriciteits- en gasvoorzieningen (Imewo) voor
privéverkavelingen, sociale verkavelingen, industrieel/ambachtelijke verkavelingen, privéappartementsgebouwen, sociale appartementsgebouwen en wooncomplexen. Deze reglementering
zal gelden bij elke nieuwe verkavelingsaanvraag en aanvraag tot het bouwen van appartementen en wooncomplexen.
• Beslissing gemeenteraad voor de toepassing van het algemene verkavelingsreglement rioleringen (TMVW) vanaf 3 maart 2008.
• Principieel akkoord voor de vooropgestelde hoogstnoodzakelijke herstellingswerken aan De
Veldblomme in Zevergem. Aan het college wordt gevraagd een ontwerper-architect aan te stellen. De raming wordt voorlopig vastgesteld op 150 000 euro (btw inbegrepen).
• De raad gaat akkoord met het lastenboek voor de aankoop van een zitmaaier en een aanhangwagen. De kostenraming bedraagt 25 000 euro (btw inbegrepen) voor de zitmaaier en 3 000
euro (btw inbegrepen) voor de aanhangwagen.
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• Aanpassing gemeentelijke tussenkomst voor de uitvoering van een gescheiden afvoer van afvalwater en hemelwater op privéterrein. De volledige scheiding van vuil water en hemelwater op
privéterrein dient te gebeuren, met een verplichte gescheiden aansluiting op het rioleringsnet.
De gemeente De Pinte voorziet een tussenkomst voor de uitvoering van deze aanpassingswerken op privéterrein van 50 % van de kosten, op basis van de voorgelegde facturen met een
maximum van 1 000 euro per aan te sluiten woning. Bij vrijwillige aansluiting bestaat er een
andere premie, zie pagina 10.
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• Goedkeuring reglement wijkfeestsubsidies, geldig sinds 1 januari 2008.
• Goedkeuring aanpassing samenwerkingsovereenkomst Parkbos.
• Goedkeuring wijziging statuten seniorenraad.
• Gemeentelijke speelpleinwerking Amigos De Pinte: vaststellen tijdelijke formatie tijdens de paasen zomervakantie 2008.
• Principebesluit en vaststellen vergoeding betreffende de tewerkstelling van jobstudent(e)(n) in
2008 bij de gemeentelijke speelpleinwerking, de dienst bevolking, de bibliotheek, het containerpark en dienst cultuur.
• Open verklaren betrekkingen diensthoofd grondzaken, vrije tijd (via bevordering) en stafmedewerker (via bevordering).
• Aanstellen deskundigen en hun vervangers voor de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke
Ordening (Gecoro).
Punten aangevraagd door raadsleden:
• Overlopen gespreksonderwerpen in het kader van het bezoek van de provinciegouverneur aan
De Pinte tijdens zijn Ronde van Oost-Vlaanderen.
• De gemeenteraad beslist de mogelijkheid tot aankoop en gebruik van herbruikbare bekers te
onderzoeken en deze aangelegenheid te bespreken op de gemeenteraad van de maand september 2008.
Mondelinge vragen:
• Bespreking stand van zaken in verband met de afgebroken sierzuil aan de ingang van het domein Kasteel Viteux. Deze situatie is te wijten aan een ongeval veroorzaakt door een vrachtwagenchauffeur. Via de verzekering zal de sierzuil in haar oorspronkelijke staat worden hersteld.
Het hekwerk zal na een opknapbeurt eveneens worden teruggeplaatst.
• Bespreking oppompen water kasteelpark Viteux en de mogelijke gevolgen voor de aanwezige
bomen.

Samenvatting van de gemeenteraad van 7 april 2008
• Goedkeuring lastenboek Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Centrumbocht’.
• Goedkeuring aansluiting gemeente De Pinte bij de cvba Volkshaard via een kapitaalsinbreng
en het bouwen van sociale huurwoningen binnen het verkavelingsvoorstel Nieuwstraat-Pintestraat.
• De raad keurt de eindafrekening voor de herstellingswerken aan de betonwegen in de Deurlestraat goed voor een bedrag van 45 117,66 euro. De kosten worden gedeeld tussen De Pinte
en Nazareth.
• Ondertekening Samenwerkingsovereenkomst duurzaamheid-milieu 2008-2013 tussen de gemeente De Pinte en het Vlaamse Gewest. De Samenwerkingsovereenkomst wordt ondertekend
voor het basis- en onderscheidingsniveau en meerdere projecten worden ingediend. Kennisname projecten in het kader van de Samenwerkingsovereenkomst.
• De gemeenteraad neemt kennis van het gemeentelijke milieujaarprogramma 2008.
• Gezamenlijke aankoop van 100 % groene energie door de gemeente, het OCMW en de politiezone. - zie ook pagina 9
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• Kennisname werkingsverslag cultuur 2007 en actieplan cultuur 2008.
• Toewijzing projectsubsidies cultuur 2008: de projectsubsidies kunnen jaarlijks toegekend worden aan organisatoren of verenigingen die een bijzonder project willen realiseren. In 2008
wordt deze subsidie toegekend aan het Davidsfonds voor de viering van hun 75-jarig bestaan.
• De gemeente De Pinte (dienst cultuur) start vanaf 1 juni 2008 met een nieuwe dienstverlening
om kunstwerken van lokale kunstenaars te ontlenen. Hiertoe wordt de artotheek opgericht, de
werking goedgekeurd en retributies vastgesteld. - zie ook pagina 12
• Uitleendienst: vaststellen huurprijs en waarborg tent.
• Goedkeuring gemeentelijke begrotingsrekening 2007 (algemeen begrotingsresultaat: 5 014
151, 50 euro) en gemeentelijke jaarrekening 2007 (kosten: 9 850 333,90 euro, opbrengsten:
13 205 707,90 euro).
• Kennisname kastoestand vierde kwartaal 2007.
• Interlokale Vereniging ZOVLA: goedkeuring rekening 2007, jaarverslag 2007 en begroting
2008.
Punten aangevraagd door raadsleden:
• Bespreking parkaanleg kasteelpark Viteux, vragen met betrekking tot het kappen en snoeien
van bomen, het stockeren van aarde en het wegpompen van water. Er wordt een grondige
evaluatie uitgevoerd over de stand van de werken in het park. Aan de hand van dit verslag zal
nagegaan worden of er bijsturingen dienen te gebeuren.
Mondelinge vragen:
• Bespreking vertegenwoordiging fracties in de werkgroep RUP Moerkensheide.
• Bespreking uitbreiding aanbod sportkampen voor peuters en scholieren georganiseerd door de
sportdienst.

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.
MINA-raad 2008-03-20:
• advies milieujaarprogramma en begroting 2008
• advies projecten in het kader van de Samenwerkingsovereenkomst 2008-2013
• bespreking werken kasteelpark Viteux
Jeugdraad 2008-03-20:
• evaluatie Carnalvalsweekend: afschaffing Combi 2, alternatief voor 2009: bekijken samenwerking Jeugdhuis Impuls
• advies met betrekking tot tent uitleendienst
• stand van zaken energiescans in jeugdlokalen
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Meldingen
Contactformulier
U vindt ook een Contactformulier op http:\\contact.depinte.be
(elektronische verzending mogelijk).
Hebt u vragen, opmerkingen, klachten of suggesties in verband met onze gemeente?
Vul onderstaand formulier in.
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).

Noteer hieronder uw vraag, probleem of opmerking.
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Noteer hieronder het adres indien uw opmerking een bepaalde plaats betreft.
Straat: ........................................................................................................................................
Nummer: ....................................................................................................................................
Beschrijving van de plaats: ..........................................................................................................
Gelieve steeds uw persoonlijke gegevens te noteren, zo kunnen we u op de hoogte houden.
Naam + voornaam: .....................................................................................................................
Straat + nummer: .......................................................................................................................
Postcode + gemeente: ................................................................................................................
Telefoon: ....................................................................................................................................
U kunt deze kaart opsturen naar, of afgeven bij:
Gemeente De Pinte - Meldingen
t.a.v. Isabel Coppens
Koning Albertlaan 1, bureau 4
9840 De Pinte

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
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Gemeentesecretaris: V. Goethals
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