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‘Zee 2002’ van Agnes De Schepper
Dit is een van de werken die u voor E 7 / maand kunt huren via de artotheek.
Lees meer op pagina 13.

De Pinte organiseert ...
Openingsuren
gemeentehuis
- Elke werkdag
van 9 tot 12 uur
- Maandagavond
van 17.30 tot 19.30 uur
- Woensdag
van 13.30 tot 16 uur
(enkel voor de uitreiking
van identiteitskaarten)
Algemeen nummer
gemeente: 09 280 80 80

• 7/9: Speelstraat - programma op pagina 28
• 14/9: Braderie (140 jaar De Pinte!) - zie achtercover + p. 30 en p. 6
• 28/9: Inhuldigingsfeest ‘Een thuis voor een gedicht’ - pagina 18
• 4/10: Festival van Vlaanderen - pagina 13
• 21-23/11: BibFestival - eerste info op pagina 20
Dit en nog veel meer leest u in deze Infokrant.

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

Agenda september - oktober 2008
zo. 31/8

om 15 uur - Sportwegel - E 5
JV De Pinte - Latem (eerste
elftal)
Voetbalclub Jong & Vlug De
Pinte
www.jvdepinte.be

di. 9/9

September
ma. 1/9

om 8.30 uur - OCP
Start damesturnen
- zie pag. 24
Blijf Jong
Nora Delvoye: 09 282 83 11

ma. 1/9

om 20 uur - GBS - gratis
Opendeur / start nieuw seizoen aeronetics - zie pag. 25
Marianne Elias: 09 282 35 12

di. 9/9 	

om 7.30 uur - Kerkplein - E 48
(leden) / E 50 (3 maaltijden
inbegrepen)
Daguitstap met begeleid
bezoek aan drukkerij Roularta en brouwerij Rodenbach
KVLV De Pinte
Jeannette Moreels: 09 282 88 49
om 20 uur - café ‘t Pints
Verleden , Pintestraat 33 - E 2
‘De media, tv , internet,
games en de invloed op ons
en onze kinderen’ door Rosina
Bonnaeren
Curieus DP-Z
Eliane Plastria: 09 282 60 98

wo. 10/9

om 20 uur - OCP - gratis
Wegwijs in de vrijwilligerswet - zie pag. 33
Gemeente De Pinte
Annemieke Pieters: 09 280 98 40

di. 2/9

om 18.30 uur - De Veldblomme
Start lessen yoga - zie pag. 27
Marleen De Regge: 09 282 89 61

wo. 3/9

van 17.30 tot 20.30 uur - GBS
Inschrijvingen schooljaar
2008-2009 - zie pag. 18
MSDP
Kathleen Van Effelterre:
0474 61 14 79

wo. 10/9

om 21 uur - sporthal GBS
Start lessenreeks conditiegym voor volwassenen
- zie pag. 25
T.K. Olympia De Pinte
Els Kuys: 09 282 99 51

do. 4/9

om 14 uur - RVT - gratis
Start kaartnamiddagen - zie
pag. 15
OCMW De Pinte: 09 282 32 54

vr. 12/9

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

vr. 5/9

om 20 uur - Sportwegel - gratis
JV De Pinte - Lochristi (2de
reserven A)
Voetbalclub Jong & Vlug De
Pinte
www.jvdepinte.be

vr. 12/9

om 19.30 uur - zaal bibliotheek
Melle (Kruisstr. 2a) - E 15
(leden) / E 20
Start cursus paddenstoelen
voor beginners (4 lessen,
inschrijving vereist)
Natuurpunt Boven-Schelde
Lieve Van Acker: 0498 739 885

za. 6/9

om 14 uur - achterzijde gemeentehuis
Fietsenverkoop - zie pag. 5
Gemeente De Pinte
Isabel Coppens: 09 280 80 89

za. 6/9

om 14.30 uur - Sportwegel 7
Start scoutsjaar - zie pag. 34
156° FOS De Havik
David Lenaerts: 0479 20 07 91

zo. 7/9

vanaf 13 uur - Polderbos - gratis
Speelstraat - zie pag. 28
Jeugdraad, Gemeente De Pinte
Jeugddienst: 09 280 98 40

zo. 7/9

tussen 13.30 en 14 uur - Kerkplein De Pinte - E 3,5 / E 3 /
gratis
Fietsknopen in de Leiestreek
- zie pag. 17
Pasar DP-Z
Guy De Geyter: 09 282 52 48

za. 13/9

za. 13/9

van 13.30 tot 18 uur - domein
Scheldevelde - supporters welkom
Ereprijs Clément Callebaut
/ 6de reeks voor Kampioenschap 2008
De Scheldeveldevissers
Werner De Klerck: 09 282 99 01
www.scheldeveldevissers.be
om 14 uur - kerk Zevergem
Huwelijksmis met koor
Suverlike
Daniel Vanrysselberghe:
09 221 96 03
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zo. 14/9

vanaf 11 uur - centrum De Pinte
-gratis
Braderie met tal van activiteiten - zie pag. 6, 30 en 40
Gemeente De Pinte
Isabel Coppens: 09 280 80 89

zo. 14/9

om 8.15 uur - kerk Merelbeke
centrum - E 15 (leden) / E 20
Daguitstap naar de
Blankaart in de Ijzervallei
(inschrijving vereist, kostendelend rijden)
Natuurpunt Boven-Schelde
Lieve Van Acker: 0498 739 885

zo. 14/9

(en 15/9) doorlopend - Parochiaal centrum - E 13 / E 7
Gezinsbarbecue tijdens de
braderie
Gezinsbond De Pinte
Frans Naessens: 09 282 58 37

zo. 14/9

om 18 uur - Sportwegel - E 5
JV De Pinte - Lembeke
(eerste elftal)
Voetbalclub Jong & Vlug De
Pinte
www.jvdepinte.be

di. 16/9

om 14 uur - raadzaal - gratis
Voorstelling nieuw jaarprogramma ‘In de ban van het
wiel’
Markant
Mevr. Van den Daelen:
09 282 85 29

di. 16/9

om 14 uur - Mieregoed-Kalande
- gratis
Paardenkoers en hoedenwedstrijd - zie pag. 16
KV Paardenkoerscomité DP

wo. 17/9

om 14.30 uur - Groenstraat
Wielerwedstrijd Elite z/c en
beloften - zie pag. 26
Wielerclub De Pinte:09 282 34 86

do. 18/9

om 19.30 uur - Bondslokaal E 20 / E 25
Start cursus Spaans (acht
lessen)
Gezinsbond De Pinte
Frans Naessens: 09 282 58 37

vr. 19/9

Ophaling grof huisvuil - zie
pag. 7
Inzameling KGA - zie pag. 8

vr. 19/9

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

vr. 19/9

om 19.30 uur - Bondslokaal E 70
Start cursus koken ‘Only for
men’
Gezinsbond De Pinte
Piet Dhaenens: 09 282 76 17

di. 23/9

om 14 uur - Bondslokaal - E 2 /
E4
55+: ‘Gent: van wieg tot
strop’
Gezinsbond De Pinte
A.Van Raemdonck: 09 282 78 88

vr. 19/9

om 20 uur - Sportwegel - gratis
JV De Pinte - Waarschoot
(2de reserven A)
Voetbalclub Jong & Vlug De
Pinte
www.jvdepinte.be

do. 25/9

Deinze - E 5
Senior Sportief - zie pag. 24
(Buren)Sportdienst, Bloso
OCP: 09 280 98 40

za. 20/9

om 7 uur - Craemersplein / Gent
- kostendelend rijden
Twitchtocht aan de Oostkust
Natuurpunt Boven-Schelde
Guy Huylebroeck: 0473 894 209

za. 20/9

om 9.30 uur - Zwartegat
Opluisteren gebedsdienst
Seeveringa-koor
Eddy Detemmerman: 09 385 57 77

za. 20/9

vanaf 10 uur - Nazareth - E 5 /
E8
Koe in kunst - kunst in koe
- zie pag. 33
Crefi
Griet Milh: 09 282 04 86

za. 20/9

Inzameling KGA - zie pag. 8

zo. 21/9

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

zo. 21/9

om 9.30 uur - OCP - E 10 (deelname) / supporters gratis
Grasvolleybaltornooi met
terras en zandkastelenwedstrijd
Volleybalvrienden De Pinte
mat_keer@hotmail.com

zo. 21/9

ma. 22/9

di. 23/9

om 9.30 uur - kerk Zevergem
Gouden jubileum met koor
Suverlike
Daniel Vanrysselberghe:
09 221 96 03
om 20 uur - Brasserie ’t Klooster
- gratis (leden) / E 3
‘Blijf diabetes een stap/hap
voor’ door Prof. Dr. Rottiers
Markant
Mevr. Van den Daelen:
09 282 85 29
om 14 uur - opera Gent - E 9
Concert van Festival van
Vlaanderen ‘Muziek aan het
Franse Hof’
Markant
Mevr. Van den Daelen:
09 282 85 29

zo. 28/9

van 11 tot 16.30 uur - sportterreinen Moerkensheide - E 4 /
E 4,5
5 cyclocross wedstrijden
(start met de nieuwelingen, ...,
om 15.15 uur: beloften en elite
zonder contract)
Veldritvrienden De Pinte
Peter Dejonghe: 09 282 83 26

zo. 28/9

vanaf 13 uur - Deurle /
Sint-Martens-Latem - E 2
Gewestelijke gezinswandeldag
Gezinsbond De Pinte
Frans Naessens: 09 282 58 37

vr. 26/9

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

vr. 26/9

om 19.30 uur - De Veldblomme
- E 4 (leden) / E 8
Startvergadering ‘EnergieK’
KVLV Zevergem
Marianne Aerssens:
09 222 42 48

zo. 28/9

tussen 13.30 en 14 uur - VBS
- E 2,5
Familiefietstocht
Ouderraad Vrije Basisschool De
Pinte
Rik Hofman: 09 282 77 47

vr. 26/9

om 20 uur - Sportwegel - gratis
JV De Pinte - Sleidinge (2de
reserven A)
Voetbalclub Jong & Vlug De
Pinte
www.jvdepinte.be

zo. 28/9

om 15 uur - OCP - E 8 / E 4
(t.e.m. 25 j.)
Toneel: ‘Het huis van
Bernarda Alba’ - zie pag. 18
Teater 2000 - Jong Geweld
Gellinck: 09 282 30 46

vr. 26/9

om 20 uur - OCP - E 8 / E 4
(t.e.m. 25 j.)
Toneel: ‘Het huis van
Bernarda Alba’ - zie pag. 18
Teater 2000 - Jong Geweld
Gellinck: 09 282 30 46

ma. 29/9

om 20 uur - turnzaal Vrije Basisschool De Pinte - E 20 (leden) /
E 30
Start 10 lessen ‘Beter Bewegen’ (telkens op ma.)
KVLV De Pinte
Agnes Smesman: 09 281 04 49

za. 27/9

van 14 tot 17 uur - containerpark - gratis
Demonstratie composteren
- zie pag. 7
Gemeente De Pinte
Ingrid Scheerlinck: 09 280 80 24

di. 30/9

om 13 uur - parochiezaal
Kookles: paprika’s in kleuren
en vormen (bordje en bestek
meebrengen)
KVLV De Pinte
Rita Boomputte: 09 282 83 82

di. 30/9

om 13.30 uur - OCP - E 48 /
E 45 / E 42
Start lezingenreeks Chinese
cultuur - zie pag.14
Davidsfonds DP - Z
Gentiel Vanommeslaeghe:
09 282 47 00

za. 27/9

za. 27/9

om 14.50 uur - MSK Gent
‘Kunst in beeld. Helden’ - zie
pag. 14
Davidsfonds DP-Z
Guido Naessens: 09 282 87 11
om 19 uur - kerk Zevergem
Jubileumconcert
Suverlike
Daniel Vanrysselberghe:
09 221 96 03

za. 27/9

om 20 uur - OCP - E 8 / E 4
(t.e.m. 25 j.)
Toneel: ‘Het huis van
Bernarda Alba’ - zie pag. 18
Teater 2000 - Jong Geweld
Gellinck: 09 282 30 46

zo. 28/9

om 9.30 uur - kerk Zevegem
Schoolstartviering met koor
Suverlike
Daniel Vanrysselberghe:
09 221 96 03
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Oktober
wo. 1/10

om 19 uur - De Veldblomme E 4,5 (leden) / E 9
Kookles: een lichte vierseizoenenkeuken met konijn
KVLV Zevergem
Kristien Morel: 09 245 03 09

do. 2/10

om 14.45 uur - zaal Begonia E 12
GOSA-namiddag
Gezinsbond De Pinte
A.Van Raemdonck: 09 282 78 88

vr. 3/10 	

Europees parlement - gratis
Bezoek aan het parlement
(met eigen vervoer)
Curieus Oost-Vlaanderen
Monique Van Ginderdeuren:
09 282 75 15

vr. 3/10

om 20 uur - De Veldblomme E 2 (leden) / E 4
Voordracht ‘paddestoelen’
VELT Scheldevallei
Geert De Clercq: 09 384 33 48

za. 4/10

om 20 uur - OCP - E 12,50 /
E 10 / E 8
Festival van Vlaanderen - zie
pag. 13
Cultuurraad, Gemeente De Pinte:
09 280 98 41

zo. 5/10

om 9 uur - parochiezaal/Vrije
Basisschool De Pinte
Startvergadering met
gezinsfietstocht en optreden
van Party-tuur
KVLV De Pinte
Kateleen Dhondt: 09 282 66 64

zo. 5/10

zo. 5/10

di. 7/10

di. 7/10

do. 9/10

om 9.30 uur - hoofdingang,
Aalmoezenijestr. 1 / Landskouter
- gratis
Herfstwandeling in het
Aelmoeseneiebos
Natuurpunt Boven-Schelde
Lieve Van Acker: 0498 739 885
om 15 uur - Sportwegel - E 5
JV De Pinte - Nevele (eerste
elftal)
Voetbalclub Jong & Vlug De
Pinte
www.jvdepinte.be
om 19.30 uur - zaaltje Gildenhuis
Crea: tuinkader met oude
fietsbanden
KVLV De Pinte
Carine Van Hullebus:
09 282 84 10
(en 14/10) om 20 uur - Bondslokaal - E 6 / E 8
Cursus schminken
Gezinsbond De Pinte
Frans Naessens: 09 282 58 37
om 13.15 uur - kerk De Pinte
- E 12
Uitstap naar Oudenaarde:
o.a. bezoek ‘Een stad, een
koning, een veldheer’ en
‘Schoon volk’
Markant
Mevr. Van den Daelen:
09 282 85 29

vr. 10/10

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

vr. 10/10

(tot 12/10) om 7 uur - Craemersplein / Gent - kostendelen rijden
Dutch Birding vogelweek
(inschrijving vereist)
Natuurpunt Boven-Schelde en
Gent
Guy Huylebroeck: 0473 894 209

vr. 10/10

om 20 uur - Kunst(h)art,
Wolterslaan,16, Gent - gratis
Tentoonstelling ‘NERO Verzameld’
Curieus Oost-Vlaanderen
Monique Van Ginderdeuren:
09 282 75 15

vr. 10/10

om 20 uur - Sportwegel - gratis
JV De Pinte-LS Merendree
(2de reserven A)
Voetbalclub Jong & Vlug De
Pinte
www.jvdepinte.be

za. 11/10 (tot 19/10)
Start Bibliotheekweek - zie
pag. 19
za. 11/10 om 9 uur - Meersstraat / Melsen
Knip-je-wilgje in de Putten
Natuurpunt Boven-Schelde
Fernand Daenekynt:
09 362 79 78
za. 11/10 om 14.30 uur - parochiezaal De
Pinte - E 5
Feest Nationale Ziekendag
Ziekenzorg De Pinte
Magda Beschuyt: 09 282 36 94
zo. 12/10 om 10 uur - raadzaal - gratis
‘Voorstelling Davidsfondsuitgaven en cultureel programma 2008-2009’
- zie pag. 14
Davidsfonds DP-Z
Guido Naessens: 09 282 87 11
zo. 12/10 om 11 uur - kerk De Pinte
Plechtige eucharistieviering
(vervoer zieken)
Ziekenzorg De Pinte
Magda Beschuyt: 09 282 36 94
di. 14/10

vr. 17/10

om 20 uur - café ‘t Pints
Verleden, Pintestraat 33 - E 2
‘Verlaag uw energiefactuur’
door Karen Simal
Curieus DP-Z
Eliane Plastria: 09 282 60 98
om 14 uur - OCP - gratis
Fietsen
Okra De Pinte
Erick Baerts: 09 282 54 87
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za. 18/10 de hele dag
Mazoutactie
Curieus DP-Z
Monique Van Ginderdeuren:
09 282 75 15
za. 18/10 in clublokaal ‘t Gildenhuis
Souper
De Scheldeveldevissers
Werner De Klerck: 09 282 99 01
www.scheldeveldevissers.be
zo. 19/10 om 8 uur - Baaigemkouter - gratis
Baaigemkouter, hoogtepunt
trektellen
Natuurpunt Boven-Schelde en
Gent
Guy Huylebroeck: 0473 894 209
zo. 19/10 om 9.30 uur - kapel UZ Gent
Opluisteren mis
Seeveringa-koor
Eddy Detemmerman:
09 385 57 77
zo. 19/10 om 13.45 uur - Knesselare - E 2
/ E 1,5 / gratis
Natuurwandeling in
Drongengoed (inschrijving
vereist) - zie pag. 17
Pasar DP-Z
Fam. De Dapper - Penninck:
09 282 60 12
zo. 19/10 om 15 uur - Sportwegel - E 5
JV De Pinte - VKN Beervelde
(eerste elftal)
Voetbalclub Jong & Vlug De
Pinte
www.jvdepinte.be
di. 21/10

Inzameling textiel - zie pag. 8

di. 21/10

om 19.30 uur - De Veldblomme
- E 3,80 / E 7,60
Bloemschikken: herfstschikking
KVLV Zevergem
Mia Dejager: 09 220 84 51

wo. 22/10 om 14 uur - Gildenhuis SintDenijs-Westrem
Hobbyles vilten: corsagebloem of andere accessoires
Markant
Mevr. Van den Daelen:
09 282 85 29
vr. 24/10

om 20 uur - Sportwegel - gratis
JV De Pinte - FC Merelbeke
(2de reserven A)
Voetbalclub Jong & Vlug De
Pinte
www.jvdepinte.be

za. 25/10 om 20 uur - raadzaal gemeentehuis - gratis
Opening groepstentoostelling - zie pag. 17
Kunstkring Centaura
Germain schiettecatte:
09 282 68 67
za. 25/10 om 19 uur - parochiaal centrum
7de Ribbetjesfestijn
ACV De Pinte
Antoine Van Nieuwenhuyze:
09 385 49 36

zo. 26/10 om 14.30 uur - ingang station
Kwatrecht - gratis
Paddenstoelenwandeling in
de Bueren met gids
Curieus DP-Z i.s.m. Natuurpunt
Boven-Schelde
Monique Van Ginderdeuren:
09 282 75 15
di. 28/10

om 14 uur - lokaal Gezinsbond
-E3/E5
Kinderfilm - zie pag. 33-34
Crefi
Griet Milh: 09 282 04 86

di. 28/10

om 14 uur - Bondslokaal - E 2 /
E4
55+: ‘Stomen en stoven’
Gezinsbond De Pinte
A.Van Raemdonck: 09 282 78 88

di. 28/10

om 20 uur - raadzaal - E 5 / E
3 / gratis
‘Van Franschmans en Walenmannen, ...’ - zie pag. 14-15
Davidsfonds DP-Z
Guido Naessens: 09 282 87 11

vr. 31/10

om 14 uur - OCP - gratis
Fietsen
Okra De Pinte
Erick Baerts: 09 282 54 8

Leven & wonen
Zaterdag 6 september: Verkoop gevonden fietsen
Het gemeentebestuur gaat over tot de verkoop van achtergelaten en gevonden fietsen op zaterdag 6 september 2008 om 14 uur aan de garage / achterzijde van het gemeentehuis
(bereikbaar via Koning Albertlaan). De aangekochte fietsen dienen ter plaatse betaald en dadelijk
meegenomen te worden.

Nieuw logo Gemeente De Pinte gekozen
In de Infokrant voor de maanden mei - juni (eind april verschenen), kon u al lezen dat de gemeente beslist heeft om op zoek te gaan naar een nieuwe huisstijl en een bijhorend logo.
De voorbije maanden heeft er een interne werkgroep, samen met Bailleul Ontwerpgroep gewerkt
rond dit thema. Het nieuwe logo voor de gemeente is intussen gekozen en wordt nu verder uitgewerkt voor gebruik op brieven, enveloppen, folders, affiches, website, infokrant, enzovoort.
Vervolgens wordt er een huisstijlhandboek opgemaakt. Dit omvat alle voorschriften voor het gebruik van het logo en de huisstijl.
Ook de lancering en het nieuwe drukwerk vragen de nodige voorbereidingen. De lancering is gepland samen met de start van 2009. Voor het drukwerk zal er een lastenboek opgemaakt worden
en zal de opdracht bekend gemaakt worden in het Bulletin der Aanbestedingen.
Vragen, opmerkingen of ideeën
Hebt u vragen, opmerkingen of ideeën met betrekking tot de huisstijl / het logo, of de lancering ervan? Contacteer de communicatieambtenaar, Isabel Coppens, Koning Albertlaan 1,
9840 De Pinte, tel. 09 280 80 89, e-mail: communicatie@depinte.be.
Zie ook www.depinte.be/huisstijl.aspx.

Een terugblik op 2007
Wilt u weten wat de gemeentediensten in 2007 realiseerden, organiseerden, waar ze
mee bezig waren? Neem het gemeentelijke jaarverslag er bij. U vindt het op www.depinte.be >
Publicaties > e-bibliotheek > Verslagen > Jaarverslagen en -plannen. Hier vindt u ook meer uitgebreide verslagen per dienst en van het OCMW.
Naast praktische info, vindt u er de activiteiten van de bibliotheek en voor de jeugd, acties op vlak
van duurzame ontwikkeling, bevolkingsgegevens, een overzicht van de uitgevoerde werken in
2007 en natuurlijk nog een pak meer.
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Wie dit wil, kan een geprinte versie krijgen bij Isabel Coppens, communicatieambtenaar, eerste
verdieping gemeentehuis (eerste bureau links na de trap), Koning Albertlaan 1, De Pinte, e-mail:
communicatie@depinte.be, tel. 09 280 80 89.

31ste braderie in De Pinte:
Standhouders voor rommelmarkt gezocht
De traditionele braderie in De Pinte ter gelegenheid van de grote kermis gaat dit jaar door op zondag 14 september 2008. Het gemeentebestuur is ervan overtuigd de bewoners van De Pinte en
daarbuiten massaal op de been te brengen, onder meer via een gevarieerd animatieprogramma.
Tijdens de braderie is er ook rommelmarkt tussen 11 en 18 uur. Hiervoor worden er nog verkopers gezocht. Kostprijs: 1 euro per meter, ter plaatse te betalen.
Interesse?
Geef uw naam en het gewenste aantal meter ten laatste op woensdagmiddag 10 september door
via fax: 09 282 99 21, e-mail: communicatie@depinte.be of tel. 09 280 80 89.
Contactpersonen voor verdere inlichtingen:
Isabel Coppens, communicatieambtenaar
Koning Albertlaan 1, 9840 De Pinte
tel. 09 280 80 89
e-mail: communicatie@depinte.be
Schepen Luc Dekimpe
Baron de Gieylaan 129, 9840 De Pinte
tel. 09 282 66 94, gsm: 0476 34 62 96

Het programma voor de braderie vindt u op de achtercover.

Aan wie geef jij een pluim?
Op 8 september lanceren alle regionale tv-omroepen
en de Koning Boudewijnstichting opnieuw de gezamenlijke oproep ‘DE PLUIM’. Al wie zich belangeloos
inzet voor een open en aangename samenleving komt
in aanmerking voor een pluim (2 000 euro). Je kunt
kandidaten nomineren tot 6 oktober 2008.
Mensen die zich met veel energie inzetten voor anderen en
voor de samenleving verdienen zeker erkenning, een ‘pluim’.
De Koning Boudewijnstichting en de regionale tv-omroepen
hebben elk op hun manier veel aandacht voor het engagement van mensen. Ook al gaat het om relatief kleine initiatieven op lokaal niveau, de tv-omroepen
en de Stichting vinden dat deze mensen erkenning verdienen. Daarom lanceren ze voor de vijfde
keer ‘De Pluim’.
De bedoeling is burgers te nomineren van wie je het engagement bewondert. Het gaat om mensen die zich inzetten voor culturele en sociale doelen. De kandidaturen worden ingediend per
zendgebied en dienen voor 6 oktober verzonden te worden naar jouw regionale zender. In elk
zendgebied selecteert een onafhankelijke jury vijf laureaten. Elke zender zal via reportages ‘zijn’
vijf kandidaten voorstellen. Daarna kunnen de kijkers stemmen voor de kandidaat die volgens hen
De Pluim verdient. In het weekend van 13 en 14 december worden de winnaars bekendgemaakt.
Elke winnaar krijgt behalve een pluim, 2 000 euro. De vier overige geselecteerden per zender
ontvangen elk 500 euro.
Voor meer informatie en het nominatieformulier kan je terecht op www.depluim.be, bij de regionale zender AVS, of op het nummer 070 344 083.

www.depinte.be
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11/10: Opendeurdag Oxfam-Wereldwinkel De Pinte
Op zaterdag 11 oktober, tijdens de Week van de Fairtrade, heeft de jaarlijkse opendeurdag (voorheen ‘klantendag’ genoemd) plaats van Oxfam-Wereldwinkel. De wereldwinkel is die dag ononderbroken open van 10 tot 18 uur.
Het thema dit jaar is chocolade. Er worden enkele nieuwe chocolades voorzien en tevens worden
alle bezoekers vergast op proevertjes en een gratis reep chocolade fondant-koffienibs er
bovenop.
Spring dus op zaterdag 11 oktober eens binnen in de Wereldwinkel in het Parochiaal Centrum
(eerste verdieping), Baron de Gieylaan 27.
De winkel is elke woensdag en zaterdag open van 10 tot 12 uur en van 14 tot 18 uur.

Milieu & Duurzaamheid
Milieukalender
• Sluitingsdagen containerpark
Het containerpark is gesloten op vrijdag en zondag en op wettelijke feestdagen. Tevens gesloten
van maandag 15 september tot en met woensdag 17 september en op maandag 6 oktober.
• 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.
Voor een goede opstart van het composteringsproces raden wij aan een hoeveelheid compostwormen in het compostvat te brengen. Tijdens elke demonstratie composteren kunt u gratis
compostwormen afhalen (bijvoorbeeld in een plastieken potje).
In september vinden twee demonstraties composteren plaats:
- zondag 14 september van 14 tot 17 uur tijdens de braderie (gemeenteplein Baron de Gieylaan)
- zaterdag 27 september van 14 tot 17 uur (demoplaats containerpark).
De volgende demonstratie is voorzien in het voorjaar 2009.
Gratis cursus thuiscomposteren - zie artikel ‘Thuiscomposteren, iets voor u?’ op pagina 9
• Herbruikbare goederen
De vzw Ateljee haalt gratis herbruikbare goederen op. U kunt hen contacteren op het nummer
09 224 07 15. U kunt de herbruikbare goederen ook naar de Kringwinkel brengen (Slachthuisstraat 18 in Deinze). Dit kan tijdens de openingsuren: van maandag tot en met vrijdag van 10 tot
18 uur en op zaterdag van 10 tot 17 uur. Meer info op www.ateljee.info.
• Grof huisvuil
De huis-aan-huisinzameling van grof huisvuil gaat door op vrijdag 19 september.
Plaats de materialen op de stoep (vóór 6.30 uur ’s morgens), de brandbare materialen gescheiden
van de metalen. Houd er wel rekening mee dat de grootte van de voorwerpen beperkt is (maximum twee meter) en dat een stuk maximaal 30 kg mag wegen.
Spullen die nog bruikbaar zijn horen niet thuis bij het grof huisvuil. Breng ze naar de Kringwinkel
of naar het containerpark.

www.depinte.be

7

• Textielafval
Op dinsdag 21 oktober wordt textiel aan huis ingezameld door de vzw Ateljee. Enkel kleding die
proper is en in goede staat, lakens, dekens, lappen stof, gordijnen, draagbaar schoeisel (schoenen
moeten per paar samen zijn) kunnen meegegeven worden.
• Klein Gevaarlijk Afval (KGA)
De inzameling gaat door op vrijdag 19 september van 9 tot 12 uur op het dorp van Zevergem
en van 13 tot 16 uur in de Kastanjestraat, op zaterdag 20 september van 10 tot 16 uur aan de
achterzijde van het gemeentehuis.
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.

Stop géén scherpe of gevaarlijke voorwerpen in de PMD- of restfractiezak!
Onlangs deed zich in het werkingsgebied van de I.V.M. opnieuw
een ernstig arbeidsongeval voor bij de ophaling van de restfractie.
Eén van de laders liep heel ernstige verwondingen op bij het optillen van een op het eerste gezicht normale restfractiezak waarin, zo
bleek achteraf, heel scherpe voorwerpen werden gestopt. Dergelijke
ongevallen kunnen worden vermeden mits naleving van enkele eenvoudige veiligheidsvoorschriften bij het aanbieden van het afval.
Enkele richtlijnen met oog voor de veiligheid van de ophalers:
• Verpakkingsglas hoort thuis in de glasbol.
• Vlak glas hoort thuis op het containerpark.
• Bijtende producten horen bij het KGA.
• Injectienaalden moeten in een naaldbox worden bewaard; de volle naaldbox moet bij het
KGA.
• Verklein of verpak kleine scherven van glas en aardewerk, satéstokjes, scheermesjes, ...zodat ze
niet meer gevaarlijk zijn en niet door de zak kunnen prikken.
• Doe het dekseltje van het conservenblik in het lege blik en knijp nadien het blik dicht, zodat het
dekseltje niet los in de PMD-zak terecht komt.
• Maak de huisvuilzak niet te zwaar: 15 kg per zak is echt wel het maximum om geen te zware
fysieke belasting te vormen voor de ophalers.
• Bind de zak dicht met de daarvoor voorziene strips of trekbanden in plaats van met plakband;
zakken die volgepropt en dicht gekleefd zijn vormen een moeilijk hanteerbaar gewicht voor de
ophalers.
• Giet geen onverpakte vloeibare producten of etensresten in de restfractiezak. Meestal loopt dit
uit de zak en besmeurt dit zowel de omgeving als de ophaler.
• Verpak dierlijke uitwerpselen alvorens deze in de zak te droppen.
De ophaler draagt zorg voor uw afval. Dagelijks haalt een lader 800 à 1 000 zakken op.
Dat verdient respect! Bij vaststelling van aanwezigheid van scherpe of gevaarlijke voorwerpen
in de restfractiezak, wordt dit gemeld aan de politie. De veiligheid van de lader gaat boven alles.
Voorkomen is beter dan genezen!
Hebt u vragen? Contacteer de gemeentelijke milieudienst op 09 280 80 24 (Ingrid Scheerlinck).

Afvalpreventietip!

Snoeien in de herfst: is het wel nodig?

www.depinte.be

In de herfst kunt u eigenlijk beter niet teveel knippen of snoeien. De drogende takken zorgen voor
een natuurlijke bescherming in de winter. In de lente zijn deze takken gemakkelijker te verwijderen en kunt u ze gebruiken als materiaal om het compostvat te verluchten.
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Als u toch snoeit, knip dan enkel afgestorven takken of takken die in de weg hangen. Is er dus
toch een verjongingssnoei nodig, dan hebt u prima materiaal voor de composthoop of het compostvat.
Stammen van bomen hoeft u niet per se te verwijderen; ze kunnen de tuin op een originele manier opvrolijken wanneer u ze laat begroeien met rozen, clematis of klimop.

Thuiscomposteren, iets voor u?
Leer tijdens drie halve dagen de knepen van het vak. Gratis dan nog wel!
Wie thuiscomposteert, slaat meerdere vliegen in één klap. Er moeten minder restfractiezakken
worden gevuld, er moet minder naar het containerpark worden gereden en er komt gratis bodemverbeteraar voor in de plaats. Bovendien is thuiscomposteren helemaal niet moeilijk.
Voor wie meer wil vernemen over het hoe, wat, waarmee, … organiseert de I.V.M. een
driedelige cursus ‘thuiscomposteren’. Na een paar uurtjes informatie kunt u aan de
slag.
Op een eerste avond verneemt u de theorie van het thuiscomposteren. Gedurende een zaterdagvoormiddag wordt een bezoek gebracht aan het centrum De Feniks te Avelgem, waar informatie wordt gegeven over afvalarm tuinieren en composteren. Op een volgende zaterdagmorgen
wordt een stukje praktijk aangeleerd, waarna het thuiscomposteren voor u geen geheimen meer
heeft.
De cursus wordt gegeven door erkende lesgevers van de Vlaamse Compostorganisatie.
Waar en wanneer?
De cursus vindt plaats te Merelbeke. Op woensdagavond 8 oktober
in het OPC Flora (Pastoor Clausplein) wordt de theorie van het thuiscomposteren toegelicht. Op zaterdagvoormiddag 18 oktober wordt
de Feniks te Avelgem bezocht. Op zaterdagvoormiddag 25 oktober
volgt een praktijkles op de demoplaats van het containerpark te
Merelbeke.
Hoe inschrijven?
Gelieve tegen uiterlijk 20 september contact te nemen met de milieudienst (tel. 09 280 80 24,
milieudienst@depinte.be). Tegen 1 oktober ontvangt u van de I.V.M. een bevestigingsbrief.
Wat kost het?
Deelname aan deze cursus is gratis. Het aantal plaatsen is echter beperkt!

Grote kringloopwedstrijd
Onder de deelnemers van de ‘Grote kringloopwedstrijd’
van VLACO vzw tijdens de demonstratie composteren
op zaterdag 14 juni werden twee compostvaten en een
compostbak verloot.
Zij winnen een compostvat: - mevrouw Anita De Moor
- de heer Geert De Winne
Wint een compostbak:
- mevrouw Claudine Bonne
Alle wedstrijdformulieren werden bezorgd aan VLACO
vzw. De deelnemers maakten ook nog kans op het winnen van een mulchmaaier.
Wint een mulchmaaier:

- de heer Dirk De Jonge

We wensen de winnaars nogmaals proficiat en danken iedereen voor hun deelname aan de
‘Grote kringloopwedstrijd’. (De winnaars werden schriftelijk op de hoogte gebracht.)

www.depinte.be
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Pluimveeschade door vossen en hoe dit te voorkomen
‘Een vos is als een kat in een hondenjas’ is een treffende uitdrukking om duidelijk te maken dat
vossen heel behendig zijn. Een draadafsluiting van anderhalve meter hoog is nauwelijks een probleem om over te springen, of, zeker als de draad niet echt strak is gespannen, gewoon over te
klauteren. Wie een vos van zijn pluimvee wil weghouden dient dan ook voor één van de volgende
oplossingen te kiezen:
• een degelijke omheining voorzien:
- strak gespannen en ongeveer twee meter hoog,
- onderaan afgewerkt met een betonplaat of tegels (of de draad een halve meter ingraven),
- bovenaan hetzij met een naar buiten overhellend gedeelte, hetzij met aan de buitenzijde aangebrachte elektriciteitsdraden: een op ongeveer een halve meter hoogte, en een bovenaan;
• een gesloten ren of volière bouwen, mét een ‘dak’ (hetzij vast, hetzij in tralie of net);
• voorzien in een afsluitbaar nachthok, en elke avond consequent de toegang afsluiten.
Pluimveeschade kan in principe het hele jaar door optreden. Toch zijn er een aantal piekmomenten of -periodes te noteren. Enerzijds bij aanhoudende vorst of sneeuw (wanneer de klassieke
voedselbronnen zoals knaagdieren moeilijker te vangen zijn), anderzijds en vooral tijdens de opgroeiperiode van de vossenjongen, namelijk van april tot juni.
Verdere informatie vindt u via de zoekfunctie op www.inbo.be.
Bron: Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO)
Koen Van Den Berge, wildbioloog, e-mail: koen.vandenberge@inbo.be

Zwerfvuil in cijfers
Per jaar betaalt de Vlaamse overheid in totaal zo’n 3,2 miljoen euro om de bermen van de autosnelwegen en gewestwegen proper te maken. Zwerfvuil wordt manueel opgeruimd. Voor de
meeste autosnelwegen zijn er zes tot acht opkuisbeurten per jaar voorzien. Twee mensen gaan
dan gedurende twee weken op pad om zwerfvuil te ruimen. In de provincie Antwerpen wordt het
meeste zwerfvuil opgehaald. Enkele cijfers.
Hoeveelheid zwerfvuil die gemiddeld per jaar per provincie wordt opgehaald:
• Antwerpen: 1 782 ton
• Vlaams-Brabant: 975 ton
• West-Vlaanderen: 663 ton
• Limburg: 389 ton
• Oost-Vlaanderen 369 ton
Jaarlijkse kosten voor het ruimen van zwerfvuil per provincie (cijfers van 2006, prijs van de veiligheidssignalisatie en de stortkosten inbegrepen):
• Antwerpen: 1 464 000 euro
• Limburg: 564 500 euro
• Vlaams-Brabant: 516 961 euro
• Oost-Vlaanderen: 443 370 euro
• West-Vlaanderen: 264 953 euro
Zwerfvuil slingert vooral rond langs op- en afritten van autosnelwegen. Ook op plaatsen waar
vaak files staan, ligt er meer afval langs de weg. Mensen gooien vooral papier, PET-flessen en
blikjes weg.
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Veel zwerfvuil breekt traag af. Sommige soorten afval blijven zelfs eeuwig liggen als niemand
ze opraapt. Andere soorten breken wel af, maar zijn schadelijk voor het milieu. De inkt van folders, kranten en verpakkingen kan bijvoorbeeld in het grondwater terechtkomen en daar schade
veroorzaken. Drankblikjes en ander afval worden ook vaak door grasmaaiers in kleinere stukjes
gehakt. Koeien kunnen daardoor verwondingen oplopen. Ieder jaar sterven er naar schatting 100
koeien aan interne bloedingen door stukjes metaal in het gras.
Het is dus belangrijk dat het zwerfvuil in de bermen regelmatig wordt geruimd. Maar dat is een
dure zaak. Per jaar kost het de Vlaamse overheid meer dan 3,2 miljoen euro.
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Lees meer over zwerfvuil op www.wordweermens.be.
Hoe traag breekt zwerfvuil af?
Appelklokhuis: twee weken
Bananenschil: een tot drie jaar
Sigarettenpeuk: twee jaar
Frietbakje uit karton: een paar jaar, afhankelijk van de dikte van het karton
PVC- en PET-flessen, drankblikjes: honderden jaren

Duurzaam bouwen en wonen … is meer dan zonnepanelen alleen
Duurzaam bouwen en wonen is meer dan alleen zonnepanelen op je dak plaatsen. Duurzaam wonen heeft
onder meer te maken met de ruimte die je in beslag
neemt, de manier waarop je naar je werk pendelt, de
hoeveelheid energie en water die je dagelijks gebruikt
en de keuze voor milieuverantwoorde en gezonde
(bouw)materialen. De belangrijkste principes van
duurzaam bouwen en wonen in een notendop.
• Waar en hoe ga ik wonen? Kies een woonplaats
dicht bij het werk.
• Eerst isoleren!
• Materialen en grondstoffen beperken en hergebruiken. Kies voor ecologische materialen.
• Zuinig verwarmen.
• Gebruik regenwater.
Winst voor jezelf en het milieu
Vaak liggen de investeringskosten bij duurzaam
(ver)bouwen hoger dan bij klassiek bouwen. Milieuvriendelijke toestellen, extra isolatie of spaarlampen
kosten ook wat meer. Op termijn verdien je heel wat geld terug door energie en water uit te
sparen! Bovendien zijn een aantal investeringen aftrekbaar van de belastingen en subsidiëren de
Vlaamse Overheid, de distributienetbeheerder Eandis en de gemeente heel wat duurzame keuzes.
Een volledig overzicht vind je op www.energiesparen.be.
Heb je vragen of zoek je meer informatie, neem dan contact op met de MilieuAdviesWinkel,
het informatiepunt in Oost-Vlaanderen voor duurzaam bouwen en wonen.
MilieuAdviesWinkel, Koningin Maria Hendrikaplein 5-6, 9000 Gent, tel. 09 242 87 59
www.milieuadvieswinkel.be, e-mail: info@milieuadvieswinkel.be.
Inwoners van De Pinte hebben recht op drie uur gratis duurzaam bouwadvies: één van
de architecten van de MilieuAdviesWinkel licht jouw bouw- en verbouwingsplannen door op
vlak van energiezuinigheid en duurzaam water- en materialengebruik. De adviseur geeft je
duidelijke informatie over de mogelijkheden en voordelen van duurzaam bouwen, specifiek
toegepast op je eigen bouwproject.
Tips voor duurzaam bouwen en wonen
Gratis infoavonden in Gent
• Zuinig verwarmen - donderdag 2 oktober om 20 uur
Centraal verwarmen of elke ruimte apart? Radiatoren of vloerverwarming? Welke ketel kies
je best? Aardgas of stookolie? Wat is een goede keteltemperatuur? Een specialist geeft meer
uitleg over de nieuwste verwarmingstechnieken en -systemen, zodat je zelf de beste keuze kunt
maken om je woning zuinig te verwarmen.
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• Goed na-isoleren - maandag 6 oktober om 20 uur
Hoe dikker je isoleert, hoe belangrijker het wordt om een aantal details niet uit het oog te
verliezen. Je leert tijdens deze infoavond hoe je wind- en luchtdicht kan isoleren, zonder koude11

bruggen. De nadruk ligt op het na-isoleren van daken, schrijnwerk, vloeren en wanden van een
bestaand gebouw.
• Werken met natuurverf - donderdag 9 oktober om 20 uur
Werken met natuurverf heeft heel wat voordelen. Niet alleen voor het milieu, maar ook voor
je gezondheid. Wat zijn de verschillen met andere verf? Welke verven zijn betrouwbaar? Waar
kan je ze al dan niet toepassen? Welke verf gebruik je waar? Tijdens de infoavond krijg je een
antwoord op al deze vragen.
Iedereen welkom!
De gratis infoavonden gaan door in de polyvalente zaal van het Dienstencentrum in Gentbrugge, Braemkasteelstraat 41. Meer informatie, ook over de infoavonden in andere OostVlaamse steden, vind je op www.oost-vlaanderen.be/dubo. Inschrijven is nodig en kan via
www.oost-vlaanderen.be/dubo of het gratis nummer van de provinciale infolijn 0800 94 808.

Groene energie is geen science fiction
Begin juni lanceerde het Vlaams Energieagentschap
een nieuwe communicatiecampagne. Onder de slogan
‘Groene energie is geen science fiction’ maakt het de
bevolking duidelijk dat er nog heel wat misverstanden
bestaan over hernieuwbare energie en dat deze sector
zich volop ontwikkelt.
Groene energie maakt deel uit van onze toekomst. Wat schaars is, is duur. Olie-, steenkool- en
gasvoorraden zijn niet onuitputtelijk. Dat merken we aan de rekening voor onze verwarming,
verlichting en aan de benzinepomp. Daarnaast veroorzaakt het gebruik van fossiele brandstoffen
een enorme milieuvervuiling. Zuinig omspringen met energie is alvast een goed begin. Maar de
toekomst ligt ook in het uitbouwen van een ruim aanbod aan groene energie.
Groene energie wordt gemaakt uit onuitputtelijke energiebronnen zoals zon, wind, water en
biomassa. Het gebruik van deze duurzame energiebronnen belast het milieu niet. Je kunt op
verschillende manieren overschakelen op groene energie. De installatie van een systeem waarbij
je energie opwekt met hernieuwbare bronnen, is één mogelijkheid. Maar er zijn nog andere manieren.
De verschillende alternatieven komen op de website www.energiesparen.be ruim aan bod,
onder meer in een leuk filmpje.

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

www.depinte.be
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Cultuur & Vrije tijd
Festival van Vlaanderen
Concert De Pinte
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.
Zaterdag 4 oktober 2008 om 20 uur
In het OCP, Polderbos 20
Programma
Hobokwintet K. 370
Strijkkwintet op. 29
Phantasy Quartet op. 2
Phantasy Quintet

W. Mozart
L. van Beethoven
B. Britten
R. Vaughan Williams

Oxalys Ensemble
Kaarten
OCP, Polderbos 20, tel. 09 280 98 41
E 12,50
E 10,00 (in voorverkoop)
E 8,00 (- 25 en + 60)

Schilderijen kan je huren
Hebt u daar al eens over nagedacht?
Via de artotheek, een initiatief van de Gemeente De Pinte in samenwerking met heel aantal kunstenaars, kunt u schilderijen huren. Dit hoeft echt niet veel te kosten. Voor zeven euro per maand
haalt u al een kunstwerk in huis.
De artotheek is een uitleendienst zoals een bibliotheek, maar dan met schilderijen in plaats van
met boeken. De ontlener betaalt jaarlijks 10 euro lidgeld aan de cultuurdienst en krijgt hiervoor
een kunstpas. Met deze kunstpas kunt u één of meerdere kunstwerken uit de catalogus kiezen.
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.
Praktisch
Een kunstwerk kan voor maximum zes maanden ontleend worden. Tijdens deze periode kan de
ontlener vrij het werk meerdere malen inwisselen.
De artotheek heeft twee uitleenformules: een abonnement zonder kooptegoed met andere
woorden de zuivere huurformule en een abonnement met kooptegoed. Met deze laatste formule
wordt de kostprijs van het kunstwerk in mindering gebracht met het betaalde leengeld. Voor een
abonnement zonder kooptegoed betaalt u zeven euro per kunstwerk per maand. Een abonnement met kooptegoed kost 45 euro voor drie maanden (waarvan 30 euro wordt gespaard).
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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.
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Een rijke traditie, een uitdagende filosofie
Ontdekking van de Chinese cultuur
Een lezingenreeks door Patricia Konings, sinologe
Vandaag is er een sterke belangstelling voor al wat Chinees, of ruimer ‘oosters’ is. China is brandend actueel. Denk maar aan de vele handelsmissies die richting China trekken. Ook naar aanleiding van de Olympische Spelen, die tijdens de zomermaanden in Peking zullen plaats vinden, blijft
onze blik op het Oosten gericht.
Voor veel westerlingen blijft China echter het land met de moeilijke taal, het onleesbare schrift,
met de vreemde gewoontes, het gele gevaar, de grootmacht die klaar staat om de nieuwe wereldmacht te worden. Hoogtijd dus om af te stappen van die clichés en ons te verdiepen in het
verleden van China. Patricia Konings biedt een inleiding in de Chinese geschiedenis, filosofie en
cultuur. Ze schetst een beeld van China zoals u het nog niet kende.
Patricia Konings studeerde sinologie aan de K.U. Leuven en aan de University of Pensilvania. Aan
de K.U. Leuven werkte zij zes jaar als wetenschappelijk assistent. Zij is bestuurslid van de School
voor Comparatieve Filosofie Antwerpen.
Plaats:
Data:

Ontmoetingscentrum Polderbos (OCP), Polderbos 20, De Pinte
dinsdagnamiddag 30 september, 7, 14 en 21 oktober, 4 november
van 13.30 tot 15.30 uur
Prijs:
€ 48, lerarenkaart: € 45, DF-leden: € 42
Inschrijven: door storting van het vereiste bedrag op rekeningnummer 775-5917544-80 van
Universiteit Vrije Tijd Davidsfonds-Leuven met vermelding van codenummer
PI-08C-CZ. Inschrijven kan ook via www.universiteitvrijetijd.be
Inlichtingen: Gentiel Vanommeslaeghe, Albrecht Rodenbachstraat 20, tel. 09 282 47 00.
U kunt hier eveneens terecht voor de cursusgids.
Organisatie: Davidsfonds De Pinte-Zevergem

Davidsfonds De Pinte-Zevergem
• ‘Kunst in beeld. Helden’
Zaterdag 27 september 2008 om 14.50 uur - Museum van Schone Kunsten Gent
‘Kunst in beeld’ is een nieuw initiatief van het Davidsfonds. Voor de eerste editie hebben een aantal prestigieuze musea hun medewerking toegezegd. Het Museum voor Schone Kunsten te Gent
stelt een speciaal programma rond het thema ‘Helden’ voor. Een gids begeleidt ons hierbij.
(toegangsprijs nog niet bepaald)
• ‘Voorstelling van Davidsfondsuitgaven en cultureel programma 2008-2009’
Zondag 12 oktober 2008 van 10 tot 13 uur - Raadzaal De Pinte
Programma:
- kennis maken met het culturele programma 2008-2009
- de nieuwe Davidsfondsuitgaven inzien en beluisteren
- uw lidmaatschap en/of culturele kaart vernieuwen (gratis culturele kaart voor nieuwe leden en
nieuwe inwoners van De Pinte-Zevergem)
- gratis deelnemen aan een tombola met waardevolle prijzen, boeken en cd’s bij het ter plaatse
vernieuwen van uw lidmaatschap
- een gezellige babbel met de bestuursleden en andere Davidsfondsleden
- genieten van een heerlijk aperitief en een hapje
Toegangsprijs: gratis
• ‘Van Franschmans en Walenmannen, Vlaamse seizoensarbeiders in den vreemde in
de 19de en 20ste eeuw’ door Dirk Musschoot
Dinsdag 28 oktober 2008 om 20 uur - Raadzaal De Pinte

www.depinte.be

De 19de eeuw is de eeuw van Arm Vlaanderen. De aardappeloogsten mislukken en armoede
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is troef. De kwetsbare plattelandsbevolking krijgt harde klappen. Om te ontkomen aan de ellende en een onzekere toekomst, trekken vele duizenden mannen en vrouwen naar Frankrijk en
Wallonië om er seizoenarbeid te verrichten. Dit is het verhaal van die Fransmans en die Walenmannen, van wie we in tal van Vlaamse dorpen en steden ook vandaag nog de sporen vinden (in
monumenten, overgeleverde verhalen, dorpslegendes en geschriften), maar over wie we al bij al
toch weinig weten. Hun wereld was er een van hard werken in den vreemde, van lange dagen
bieten hakken en rooien, vlas trekken, stenen bakken, hop plukken of werken in de suikerfabrieken en de cichoreiovens. Het was zwaar werk, ver van huis en niet altijd in menswaardige
omstandigheden.
Toegang: 5 euro, Davidsfondsleden: 3 euro, culturele kaart en studentenkaart: gratis
• ‘Alma, verleidster met blauwe ogen’ door Jos Meersmans
Dinsdag 18 november 2008 om 20 uur - OCP De Pinte
De schilder Gustav Klimt aanbad haar als jonge vrouw, maar ze trouwde met componist en dirigent Gustav Mahler. Na zijn dood had ze een onstuimige relatie met Oscar Kokoschka en huwde
ze met architect Walter Gopius. Kort daarna begon ze een relatie met Franz Werfel, in zijn tijd de
bekendste en best verkopende Oostenrijkse schrijver. Met hem stapte ze voor de derde keer in
het huwelijksbootje. Alle groten van haar tijd vielen voor haar charme. Als notoir antisemiet had
ze twee joodse mannen en hoewel ze voor de nazi’s op de vlucht moest, bleef ze Hitler tot het
einde verdedigen …
In de stijl van zijn componistenportretten en verhalen roept Jos Meersmans een beeld op van
Alma Mahler-Werfel, deze veelbesproken controversiële vrouw. Haar onweerstaanbare charme,
haar hysterische natuur, haar erotische liefdesbrieven, … Jos Meersman vertelt, acteert, citeert en
wisselt af met enkele spetterende walsen en fragmenten uit Mahlers oeuvre.
Toegang: 5 euro, Davidsfondsleden: 3 euro, culturele kaart en studentenkaart: gratis
Meer inlichtingen: Guido Naessens, Zwaluwlaan 8, De Pinte tel. 09 282 87 11
www.davidsfonds.be/evenementen en activiteiten/afdelingsactiviteiten

Aan alle inwoners van De Pinte - Zevergem, vanaf 55 jaar
Bent u liefhebber van het kaartspel, of wilt u opnieuw leren kaarten?
Dan bent u hier aan het goede adres!
Vanaf donderdag 4 september 2008 starten we opnieuw met de kaartnamiddagen, die zullen
doorgaan elke eerste en derde donderdag van de maand van 14.00 tot 16.45 uur in het Rustoord
Scheldevelde, Kasteellaan 41, De Pinte, tel. 09 282 32 54.
Deelname is gratis.
Er wordt ook gratis koffie met een koekje aangeboden.
Indien u geïnteresseerd bent, of mensen kent die geïnteresseerd zijn, bezorg dan onderstaande
inschrijvingsstrook aan de het onthaal van het Rustoord Scheldevelde.
INSCHRIJVINGSSTROOK 2008
Naam en voornaam:
Straat:
Gemeente:
Telefoon:
Bovenstaande schrijft zich in voor de kaartnamiddagen in het Rustoord Scheldevelde.

www.depinte.be

15

Activiteiten van Amateurradioclub De Pinte Zevergem
Op zaterdag 6 en zondag 7 september neemt Amateurradioclub De Pinte opnieuw deel aan
de velddag. Plaats van het gebeuren: op een door de boer beschikbaar gesteld veld in het
Mattestraatje in Zevergem. We starten zaterdag 6 september om 15 uur en eindigen op zondag
7 september, ook om 15 uur.
SSB-velddag, wat is dat?
Er zal een volledig autonoom radiostation opgesteld worden, dat 24 uren operationeel zal zijn. De
Amateurradioclub wil zoveel mogelijk verbindingen maken met andere radioamateurs. Deze maal
doen we het in gesproken taal. De voertaal is Engels.
Eigenlijk is het een soort noodoefening, om bij rampen in te kunnen staan voor de communicatie
en zo hulp te verlenen aan allerlei instanties zoals het Rode Kruis.
Iedereen kan een kijkje komen nemen.
Er is op zondag zelfs een barbecue voorzien.
Meer inlichtingen zijn te krijgen bij Julien Van Severen, tel. 09 228 82 21, e-mail:
julien.van.severen@pandora.be en Luc Smet, tel. 09 282 91 34, e-mail: luc_smet@skynet.be.
Er is ook een website http://tls.uba.be.

Paardenkoersen en hoedenwedstrijd
Wanneer? Op kermisdinsdag 16 september 2008 om 14 uur.
Waar? Op de weide gelegen tussen ’t Mieregoed en Kalande.
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.
Ook dit jaar is er een hoedenwedstrijd.
Reglement hoedenwedstrijd
1. Elke deelneemster ontvangt een nummer van de inrichters aan de ingang.
2. Begeef je daarna met jouw nummer naar de jurytent op de weide.
3. De jury noteert je nummer, je naam en voornaam, je adres en je telefoonnummer.
Pas dan is jouw inschrijving geldig.
4. Er wordt een foto van je genomen.
5. De vier juryleden zullen tussen 14 en 16 uur quoteren. Zorg dat je deze mensen alle vier aanspreekt, zodat ze je zeker kunnen quoteren.
6. Om 16 uur eindigt de wedstrijd (dus zeker tijdig aanwezig zijn!).
7. De jury zal beraadslagen en een ranking opstellen.
8. De proclamatie gebeurt tijdens de pauze.
9. Er worden prijzen toegekend voor de origineelste hoed, de hoed met de keurigste afwerking,
de meest humoristische en de hoed met de meeste klasse. Er is een extra prijs voor jong talent,
onder 24 jaar. Wie op alle items het hoogste totaal scoort, wint de hoofdprijs en wordt Miss
Chapeau De Pinte 2008.
De hoofdprijs is een ballonvaart voor vier personen (te kiezen door de winnares) geschonken
door Matexi. De ballon zou opstijgen na het einde van de wedrennen, natuurlijk afhankelijk van
de weersomstandigheden. Voorzie je, als potentiële winnares, van de nodige kledij!
Wij kijken uit naar jouw aanwezigheid.
Koninklijke Vereniging Paardenkoerscomité De Pinte.

www.depinte.be
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PASAR De Pinte - Zevergem
• Zondag 7 september 2008
Fietsknopen in de Leiestreek
Vanuit De Pinte volgen we het fietsnetwerk van knooppunt naar knooppunt, via landelijke wegen
naar Deinze en langs de Leie naar het schilderachtige Gottem, waar we een bezoek brengen
aan huisbrouwerij Sint-Canarus (met proeverij). We keren terug langs de mooiste plekjes van de
Leiestreek in Vinkt, Meigem, Bachte, Ooidonk en Deurle.
Vertrek:
Afstand:
Deelname:
Info:

Kerkplein De Pinte, vrije start tussen 13.30 en 14 uur
50 km (verkorting mogelijk)
3,5 euro, leden: 3 euro, kinderen -12 jaar: gratis
(inbegrepen: twee consumpties en verzekering)
Guy De Geyter, tel. 09 282 52 48, e-mail: guy_degeyter@hotmail.com
of www.pasar.be/Depinte

• Zondag 19 oktober 2008
Natuurwandeling Maldegemveld - Drongengoed
Het oorspronkelijke ‘Maldegemveld’ besloeg tot in de middeleeuwen 2 000 hectare. Nu zijn
er nog enkele heiderelicten aanwezig en het heidereservaat. Maldegemveld: een deel van het
grootste bosgebied van Oost-Vlaanderen herbergt een rijkdom aan bloemen en planten, van
levendbarende hagedis tot nachtzwaluw, van zonnedauw tot kleverig koraalzwammetje, over
het knuppelpad naast het veen, mergelander en hooglandrund. Van dit stukje hoge venen in het
Meetjesland zal je zeker genieten tijdens een twee uur durende wandeling onder leiding van een
gids van CVN en Natuurpunt.
Samenkomst: om 13.45 uur, parking Vlaamse Gewest, Drongengoedweg, Knesselaere
(100 m voor of voorbij het Jagershof)
Schoeisel:
Laarzen of waterdichte schoenen zijn noodzakelijk.
Deelname:
Leden: 1,5 euro, niet-leden: 2 euro, kinderen (- 2 jaar): gratis
Info:
Eric en Fien De Dapper - Penninck, tel. 09 282 60 12,
e-mail: ericdedapper@skynet.be
Inschrijven:
voor 11 oktober door middel van overschrijving op rekening 890-1340215-94
van Pasar De Pinte - Zevergem als bevestiging of via www.pasar.be/Depinte 		
(maximum twintig deelnemers per groep)

40 jaar Kunstkring Centaura 1968 - 2008
Winnaar Cultuurprijs 2008

Groepstentoonstelling 2008 - raadzaal gemeentehuis
• 25 oktober om 20 uur
- Opening door Schepen van Cultuur, Herbert Overdenborger
- Receptie met muzikaal optreden
• 26 oktober
- Tentoonstelling open van 10 tot 18 uur
- Werken met klei onder leiding van Kristine Cnudde van 10 tot 14 uur.
Deelname gratis, maar inschrijven noodzakelijk.
• 1, 2 en 8 november
Tentoonstelling open van 10 tot 12 uur en van 14 tot 18 uur

www.depinte.be

• 9 november
- Tentoonstelling open van 10 tot 18 uur
- Aperitiefoptreden met Norbert Detaeye van 11 tot 13 uur.
Gratis inkom.
								
Info:
Kunstkring Centaura, Merelstraat 31, De Pinte
tel. en fax 09 282 68 67, e-mail: germain.schiettecatte@pandora.be
http://users.telenet.be/centaura
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Vanaf de derde week van september kan iedereen opnieuw muziekles volgen bij de gemeentelijke muziekschool van De Pinte.
Wie nog geen muziekonderricht heeft gehad volgt eerst notenleer. Na 3,5 maand (vanaf januari) kan al gestart worden met het
aanleren van een instrument.
De notenleerlessen worden gesplitst in - 18 en + 18-jarigen.
De kinderen krijgen één maal per week twee uren notenleerles met een pauze, de volwassenen
krijgen anderhalf uur les zonder pauze. Bij minstens acht inschrijvingen wordt opnieuw een klas
notenleer voor volwassenen opgericht.
Aan de MSDP kunnen volgende instrumenten aangeleerd worden:
dwarsfluit, euphonium, hobo, hoorn, klarinet, saxofoon, slagwerk, trombone, trompet.
De inschrijvingen gaan door op woensdag 3 september van
17.30 tot 20.30 uur in de Gemeentelijke Basisschool De Pinte
(Polderbos 1).
Hebt u vooraf nog vragen? Neem dan contact op met het MSDP
secretariaat via kathleen.vaneffelterre@skynet.be of 0474 61 14 79.

Teater 2000 - Jong Geweld
Kent u het fijne gevoel wanneer in een dorp vele inwoners samenkomen in de cultuurzaal om te
genieten van een toneelvoorstelling om daarna uren na te praten in de cafetaria? Toneelvereniging Teater 2000 kent dit zeker en vast, want wij zorgen daar drie keer per jaar voor … Het laatste
weekend van september opent Jong Geweld ons nieuwe seizoen.
Hans Schmidt, neemt de regie op zich van ‘Het huis van Bernarda Alba’.
Stilte! Met dit bevel begint en eindigt Bernarda Alba het stuk. De eerste keer om het te luidruchtige rouwbetoon te smoren, de tweede keer om de waarheid het zwijgen op te leggen. Velen
kennen ongetwijfeld dit drama van Federico Garcia Lorca, over de vrouwen in de dorpen van
Spanje. Het verhaal van Bernarda met haar hypocrisie en haar streng katholicisme, besloten om
de vrijheid van haar dochters te onderdrukken.
Na het overlijden van haar echtgenoot roept Bernarda Alba een rouwperiode van acht jaar uit.
Gedurende die periode kan niemand haar landgoed in of uit. Voor haar vijf dochters, waarvan er
één op trouwen staat, wordt het isolement ondraaglijk, vooral wanneer blijkt dat niet iedereen
even opgezet is met de aanstaande trouwpartij.
Onze ploeg van Jong Geweld staat voor u klaar in de Cultuurzaal van Ontmoetingscentrum
Polderbos op 26, 27 en 28 september 2008. Info te krijgen via het nummer 09 282 30 46 (Gellinck) of www.teater2000.be.

Zevergem krijgt haar gedicht op maat!
De Weldendreef won de eerste editie van de wedstrijd ‘Een thuis voor een gedicht’. Iedereen is
welkom op de feestelijke onthulling van het Weldendreefgedicht. Op 28 september wordt een
volksfeest gehouden waarbij het gedicht en de tijdelijke poëzieroute Via Poëtica ingehuldigd
worden. De poëzieroute is te bewandelen tot half november, start aan café ’t Boldershof en gaat
langs het Kerkdreefken tot in de Weldendreef. De festiviteiten starten om 10.30 uur in de kerk
van Zevergem. Om 12 uur gaat het volksfeest door in het dorp, met muziek en kinderanimatie.
Om 13 uur wordt er een film vertoond van Zevergem uit de jaren ’50. Een absolute aanrader.
Een thuis voor een gedicht is een initiatief van de Provinciale Landbouwkamer voor Oost-Vlaanderen. Met de financiële
steun van de Europese Unie, het Vlaamse Gewest en Provincie Oost-Vlaanderen. Het volksfeest wordt georganiseerd door
gemeente De Pinte en kadert in het gemeentelijke cultuurbeleidsplan 2008-2013.

www.depinte.be
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Bibliotheek
Bibliotheekweek: 11 - 19 oktober
De Bib. Het leven van A tot Z.

Voor steeds meer mensen holt het leven
voorbij. Heb jij ook het gevoel steeds je tijd
te moeten verdelen tussen gezin, werk en
je eigen interesses? Er is een uitweg: de
Bib. Een plek waar je even kan stilstaan.
Waar je kunt ontsnappen aan de dagelijkse realiteit, door een meeslepend verhaal
of een boeiende dvd. De Bib schenkt jou
in zekere zin tijd. Het hele gezin vindt er
iets naar zijn gading, niemand verdoet er
zijn tijd, je blijft er zo lang je wil, je gaat er
zo vaak je wil, je neemt wat je wil en leest,
luistert of kijkt wanneer jou dat uitkomt.
Samen met de kinderen, of gezellig alleen
in bed of bad. Bibtijd is ‘kwalitijd’ om samen met het hele gezin van te genieten.
Van 11 tot 19 oktober rolt onze bib, samen met alle Vlaamse en Brusselse bibliotheken, weer de rode loper uit voor ons
trouwe en nieuwe publiek en zetten we
bepaalde deelcollecties in de kijker.
De Bibweek start op zaterdag 11 oktober
met een grote verwendag. Elke bezoeker
wordt verwend met een drankje en een
koekje. Wie zich als nieuw lid inschrijft tijdens de verwendag, krijgt een unieke Bib-agenda vol mooie fragmenten en boekensmaakmakers cadeau!
Ook onze trouwe leden krijgen een geschenkje mee op deze verwendag. Voor hen hebben we
een tijdchequeboekje. In dit mooi vormgegeven boekje zitten cheques die verwijzen naar symbolische tijd die de Bib je schenkt. Een tijdcheque om eindelijk eens weg te dromen naar een verre
bestemming en daarbij enkele suggesties voor het ideale boek, de perfecte film of de ultieme cd,
een tijdcheque ‘goed voor zalig tafelen in jouw eigenste vijf-sterren-resaturant’ en daarbij heel
wat leuke bibtips, ... De Bib schenkt mensen tijd, en iedereen kan die cheques ook aan een vriend
geven die eindelijk eens dat uurtje zalig baden verdiend heeft.
Afspraak in de bib van 11 tot 19 oktober!

10 Jaar ZOVLA
De bibliotheek van De Pinte maakt al tien jaar deel uit van het samenwerkingsverband ZOVLA.
Samen met de bibliotheken van Gavere, Kruishoutem, Nazareth, Sint-Martens-Latem, Zingem,
Zulte en Zwalm legt ZOVLA zich voornamelijk toe op het organiseren van projecten rond leesbevordering, gemeenschappelijke promotie en collectievorming.
Deze 10-jarige verjaardag wordt in de acht bibliotheken in de kijker gezet tijdens de verwendag
op 11 oktober. Elke lener krijgt dan een leuk schrijfboekje van ZOVLA en boekentips.
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Een terugblik op tien jaar ZOVLA vind je op http:\\bibliotheek.depinte.be onder de rubriek
‘Nieuws’.
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Luisterlezerbus: 23 oktober
Op 23 oktober houdt dé leukste, tofste en hipste
vertelbus halt aan de bib op het Kerkplein. Via
de school kunnen vijf derde kleuterklasjes komen
luisteren in deze LuisterLezerBus naar vertellers
die de kinderen meenemen naar sprookjesland,
bij heksen en tovenaars en hen de meest wonderlijke verhalen laten proeven, ruiken, voelen,
horen en zien.

Nieuwe dvd’s
Volgende nieuwe dvd-films werden aangekocht:
The life of David Gale, My big fat Greek wedding, Sophie’s choice, Wild at heart, Babel, Being
John Malkovich, Gladiator, Leaving Las Vegas, About a boy, Adaptation, Angela’s ashes.
Deze kunnen drie weken uitgeleend worden. Het leengeld bedraagt 1,25 euro.

BibFestival: 21, 22 en 23 november
In het weekend van 21, 22 en 23 november organiseert de bibliotheek een heus ‘BibFestival’ met
allerlei activiteiten voor groot en klein. In de volgende Infokrant wordt hier uitgebreider op ingegaan, maar nu al een voorsmaakje.
Vrijdag 21/11
• Sprookjesbal voor de kinderen van de lagere school
• Vertellingen uit duizend-en-één nacht
• Lezing Annemie Struyf
Zaterdag 22/11
• Boekenverkoop door de bibliotheek en door inwoners (zie verder)
• Lezing Manu Adriaens
• Lezing Rudi Vranckx
• Week van de Smaak: culinaire intermezzo’s
Zondag 23/11
• Sprookjesconcert Harmonieorkest
Sprookjesboek
• Er wordt samen met de scholen een sprookjesboek gemaakt met Brigitte Minne en
Carll Cneut.
Cursus striptekenen voor jongeren met Steven De Rie
Jongeren van twaalf tot en met achttien jaar kunnen tijdens vijf workshops op woensdagnamiddag een cursus striptekenen volgen in de bib. Onder begeleiding van striptekenaar Steven
De Rie (onder andere assistent studio Linthout / Urbanus strips) wordt een antwoord geboden
op vragen zoals “Wat maakt een goede cartoon?”, “Waar vind je een origineel verhaal voor je
strip?”, “Hoe kies je je personages”, “Wat is lay-out?”, …
Bereid je alvast voor op een hoop speelse oefeningen, tal van leuke tips en stripwetenswaardigheden, plus natuurlijk veel striptekenplezier. Op het einde gaat iedere deelnemer met een eigen
stripalbum onder de arm naar huis. Deze zullen ook tentoongesteld worden tijdens het BibFestival.
De workshops zijn gratis en gaan door in de bib op vijf woensdagnamiddagen van 14 tot 16 uur
op 1, 8, 15, 22 en 29 oktober. Reservatie is wel verplicht (bibliotheek, tel. 09 282 25 32) of via
het inschrijvingsstrookje hierna.
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Boekenverkoop
Er worden op 22 november niet enkel boeken van de bib verkocht, maar ook inwoners uit De
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Pinte die zelf hun boeken wensen te verkopen kunnen hier terecht. Er dient hiervoor wel ingeschreven te worden via het inschrijvingsstrookje. Meer info in de bib.
Wedstrijd Bibimpressies
Verder organiseren we ook nog een wedstrijd ‘Bibimpressies’. Maak een foto, tekening, schilderij,
beeldhouwwerk, maquette, … over de (toekomstige?) bibliotheek.
Laat je fantasie de vrije loop, laat de inspiratie borrelen en maak kans op een mooie prijs.
Alle activiteiten, tenzij anders vermeld, gaan door in het OCP.
Meer info en reserveringsmogelijkheden in de volgende infokrant en op de website www.depinte.be.
Inschrijvingsstrookje
Te bezorgen aan de bibliotheek, Kerkplein 2, 9840 De Pinte
Naam:
Adres:
Telefoonnummer:
Schrijft in voor

O cursus striptekenen		

Leeftijd: …

			

O verkoop eigen boeken

Aantal: …

Sluitingsdagen en openingsuren
De bib is gesloten op:
maandag 15 september (kermismaandag)
zaterdag 1 november (Allerheiligen)
Openingsuren
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
zaterdag

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

Sport
ORGANISEERT:
Een nieuw schooljaar betekent ook een nieuwe start van onze lessenreeksen voor kleuters en
kinderen van de lagere school. U vindt alle info in de artikels ‘Sportacademie’ en ‘Sportkampen herfstvakantie 2008’ hieronder, samen met een (foto)verslag van de zomerkampen en
activiteiten voor 55-plussers.
Met vragen, opmerkingen of voor inschrijvingen kan je steeds terecht bij:

www.depinte.be

Ontmoetingscentrum Polderbos
Polderbos 20
9840 De Pinte
tel. 09 280 98 40
e-mail: sportdienst@depinte.be
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Sportacademie
De sportdienst werkt een programma voor de jeugd uit onder de noemer Sportacademie. Kinderen van de eerste kleuterklas tot en met het
zesde leerjaar kunnen onder begeleiding van ervaren lesgevers deelnemen aan toffe activiteiten waar ze op een leuke en verantwoorde manier
in contact worden gebracht met sport en beweging.

De Kriebeltuin
Kleuters eerste tot derde kleuterklas
September tot december 2008
Zaterdagnamiddag van 15 tot 16 uur en van 16 tot 17 uur
De Kriebeltuin biedt een programma aan dat volledig op de motorische, psychomotorische en
sociale ontwikkeling van de kleuters is afgestemd. Tijdens elk lesje worden ze als het ware ‘gekriebeld’ in het ontdekken van hun bewegingsmogelijkheden. Later kunnen ze hierdoor terugvallen
op een brede basis van bewegingsvaardigheden; wat het aanleren van nieuwe sporten en bewegingen op oudere leeftijd alleen maar zal bevorderen.

De Bewegingsschool
Leerlingen eerste en tweede leerjaar
September tot december 2008
Zaterdagmiddag van 13.30 tot 14.30 uur
De Bewegingsschool is een uitstekende voortzetting voor al wie kleuterturnen (Kriebeltuin) volgde, maar ook kinderen zonder deze ervaring kunnen vlot aan alle activiteiten deelnemen. Tijdens
de Bewegingsschool worden, volgens een vast lesschema, uitdagende bewegingsactiviteiten en
bewegingsparcours, aangeboden die ervoor zorgen dat de kinderen op een leuke en ontspannende manier bewegingsproblemen leren oplossen en hun motoriek verbeteren.

De Balschool
Leerlingen derde en vierde leerjaar
September tot december 2008
Woensdagnamiddag van 14 tot 15 uur
Een ervaren en gemotiveerde lesgever van de sportdienst zorgt voor een brede waaier aan bewegingsactiviteiten. Dit alles in functie van balvaardigheid en oog-handcoördinatie. Zonder daarbij
de algemene motorische ontwikkeling uit het oog te verliezen. Tijdens de lessenreeks Balschool
evolueren de kinderen langzaam van individueel handelen naar aangepaste competitievormen
met kindgerichte spelregels.

De Sportspelschool
Leerlingen vijfde en zesde leerjaar
September tot december 2008
Woensdagnamiddag van 15 tot 16 uur
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In de sportzaal van het OCP worden activiteiten aangeboden uit verschillende sporttakken, de één
al wat bekender dan de andere. Door individuele oefeningen of door kleine wedstrijdjes worden
de kneepjes van de sport geleerd.
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Sportkampen herfstvakantie 2008
Tijdens de schoolvakanties organiseert de sportdienst steeds een sportkamp voor kleuters en kinderen van de lagere school. De kampen tijdens de herfstvakantie zullen doorgaan van maandag
27 oktober tot en met vrijdag 31 oktober 2008.
• Sportkamp voor de kleuters
van 13 tot 16 uur
Tijdens deze sportnamiddagen kunnen de kleuters op een motorisch verantwoorde wijze sporten.
Ervaren monitoren zorgen voor een uitgebreide en gevarieerde waaier aan spelen en bewegingsparcours. Kleuters ontwikkelen op deze manier, zowel individueel als in groep, hun motorische,
cognitieve en sociale vaardigheden. Gedurende de drie uur durende activiteit beleven de kleuters
een actieve en heel leuke namiddag.
-> Inschrijven kan op dinsdag 30 september 2008 vanaf 9 of 14 uur.
• Omnisportkamp voor kinderen van de lagere school
van 9 tot 16 uur
Verdere info kan je vinden in de folders die zullen worden uitgedeeld in de scholen van De Pinte
- Zevergem. Deze kunnen ook worden aangevraagd bij de sportdienst (tel. 09 280 98 40).

Zomerkampen 2008: een kort verslag
Tijdens de zomer 2008 organiseerde de sportdienst drie kampen voor de kinderen van de lagere
school en drie kleuterkampen. Elk kamp stond in het teken van een bepaald thema waardoor de
kinderen zich steeds volledig hebben kunnen inleven tijdens de sportactiviteiten.
De kleuters hebben kennis gemaakt met de wondere wereld van het sprookjesbos en zijn tijdens
het tweede kamp echte circusartiesten geworden. Tijdens het laatste kamp in augustus hebben
we met de kleuters nog een grote wereldreis gemaakt.
De kinderen van de lagere school beleefden spannende activiteiten tijdens het avonturensportkamp en konden hun olympische droom waarmaken. Als echte atleten ontdekten ze in welke
sportdiscipline ze uitblonken. Maar dit steeds onder het motto: “Deelnemen is belangrijker dan
winnen!”.

www.depinte.be
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Activiteiten voor 55-plussers

Senior sportief in sportcomplex Palaestra - Deinze (25 september 2008)
Je bent 55+ en je wilt nu echt wel eens iets aan je gezondheid doen? Vaak heeft men geen idee
waar en hoe eraan te beginnen. Je durft misschien de eerste stap niet zetten, of je weet niet
welke sport jou ligt of aanspreekt.
Om deze redenen organiseert de Sportdienst met de Burensportdienst en Bloso jaarlijks de seniorensportdag ‘Senior Sportief’ in Deinze.
Op deze sportdag kan je samen met leeftijdsgenoten kiezen uit een waaier van aangepaste sporten bewegingsactiviteiten onder de 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 kan je krijgen bij de sportdienst (OCP, tel. 09 280 98 40).
Kostprijs sportdag: 5 euro
Kostprijs middagmaal: 8,50 euro

Damesturnen ‘Blijf Jong’
Voor dames die zich jong en fit willen voelen en blijven!
Kom met ons oefenen en turnen in een aangename sfeer, gedurende de maand september.
Verder turnen wij het hele jaar door.
Wij starten op 1 september 2008.
Elke maandag, dinsdag en donderdag van 8.30 tot 9.30 uur.
Donderdag: stretching van 9.30 tot 10.30 uur
Waar? OCP, eerste verdieping
Geen turnen tijdens de schoolvakanties.
Informatie bij Nora Delvoye tel. 09 282 83 11

Badminton in De Pinte: BC Polderbos vzw
Zin in een partijtje badminton? Dit kan in de gemeentelijke sporthal bij badmintonclub Polderbos.
Onze club telt zo’n 150 leden en heeft speeluren op woensdag- en/of zondagavond voor volwassenen (recreatief) en op woensdagnamiddag (van 15 tot 17.30 uur), donderdagavond (19 tot
20.30 uur) en zaterdagvoormiddag (10 tot 12 uur) voor badmini-tonners en jeugd (van zes tot
achttien jaar - alle info vindt u op www.bcpolderbos.be).
Wenst u een heerlijk avondje te sporten, maak dan kennis via een try-out op één van deze dagen. Indien u de smaak te pakken heeft, kunt u zich inschrijven. Het lidgeld voor één seizoen (van
september tot en met augustus) bedraagt 75 euro voor volwassenen, 55 euro voor jeugd, 40 euro
voor de badmini-tonners (shuttles inbegrepen).
Verdere informatie? Surf naar www.bcpolderbos.be.
Bovendien willen we u nu ook al warm maken voor ons jaarlijks recreantentornooi (+18) welke
doorgaat op zondag 23 november 2008 in de Sporthal Polderbos OCP te De Pinte.
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Wedstrijden:
Van 09.00 - 13.00 uur: dames dubbel, heren dubbel
Van 13.30 - 18.00 uur: gemengd dubbel
De deelname bedraagt vijf euro per speler per discipline.
Voor iedereen zijn er prachtige prijzen te winnen!
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Wilt u zich inschrijven voor het tornooi op zondag 23 november 2008?
Gelieve vóór 1 november contact op te nemen met Willy Peeters, Steenweg 219, 9810 Eke, tel.
09 385 73 89, e-mail: tornooien@bcpolderbos.be
Sportieve groeten en tot binnenkort!
Nico Fernández
Voorzitter BC Polderbos vzw

Conditiegym T.K. Olympia De Pinte
Turnclub Olympia De Pinte organiseert conditiegym voor volwassenen
Kriebelt het met de start van het nieuwe schooljaar ook om …
werk te maken van je conditie?
je arm-, been-, buik-, rug- en hartspieren te verstevigen?
je kracht, lenigheid, uithouding en evenwicht uit te dagen?
Bij Turnclub Olympia De Pinte kan dit …
onder begeleiding van deskundige en enthousiaste trainers!
in een lessenpakket vol afwisseling!
volgens je eigen tempo!
met garantie voor plezier en sociaal contact!
Zowel dames als heren van alle leeftijden zijn elke woensdagavond van 21 tot 22 uur welkom in
de sportzaal van de Gemeentelijke Basisschool. De conditiegym gaat van start op 10 september
2008. Inschrijven is het hele jaar door mogelijk.
Voor meer informatie, contacteer Els Kuys, Koersveldlaan 5, De Pinte, tel. 09 282 99 51 of An
Debbaut, Nazarethstraat 4, De Pinte, tel. 09 282 48 24.

Skatelessen voor beginners
Wanneer?
Waar?
Voor wie?
Wat?
Lesgever?
Organisatie?
Inschrijving?

Op zondag 5, 12, 19 en 26 oktober
van 17.00 tot 18.15 uur
Kom a.u.b. een kwartier vroeger, zodat we tijdig kunnen starten.
In de sporthal van de Gemeentelijke Basisschool De Pinte, straat: Polderbos
Volwassenen (18+)
Van stappen tot schaatspas en stoppen
Pascal De Rop, docent Vlaamse Trainersschool
Skateclub Everblades (www.everblades.be)
Het inschrijvingsgeld bedraagt twintig euro, verzekering lichamelijke ongevallen
en huur van de zaal inbegrepen (mits een opleg van vijf euro ben je lid van de
club tot het einde van het jaar en kan je een vervolg breien aan je kunnen …).
Inschrijven bij pascal.de.rop@telenet.be voor 14 september 2008.
De lessen gaan door vanaf twaalf inschrijvingen. Skates en beschermers
kunnen gehuurd worden aan drie euro per dag (wel op voorhand aanvragen!).

Blijf fit met aeronetics
Afwisselend BBB, aerobic, step onder professionele begeleiding.
Iedere maandag van 20 tot 21 uur in de sportzaal van de Gemeentelijke
basisschool.
Start van het nieuwe seizoen met gratis opendeurlessen op maandag 1 september en 8 september 2008.
Iedereen welkom!
Voor meer informatie, bel Marianne Elias, tel. 09 282 35 12 of Christine Elias 09 221 06 16.

www.depinte.be
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Dansvereniging DanceReaction DePinte
MUSICAL DANCE – NEW STYLE – LET’S DANCE – KNUFFELDANCE – DANCETEAM
LATINO (ook voor volwassenen)
Maandag: New Style*
Dinsdag: Let’s Dance (eerste en tweede leerjaar) - FunQiJazz* - Latino*
Woensdag: Musical Dance*
Donderdag: NewStyle (vierde tot zesde leerjaar, middelbaar)
Vrijdag: Musical Dance* - Let’s Dance (derde tot zesde leerjaar)
Zaterdag: Knuffeldance (tweede en derde kleuterklas) - Let’s Dance (eerste en tweede leerjaar)
- DanceTeam* - Musical Dance*
(*) Voor bepaalde leeftijdsgroepen
Eerste les op maandag 8 september
Audities op donderdag 11 en 18 september (NewStyle), vrijdag 12 september (Musical Dance) en
zaterdag 13 en 20 september (DanceTeam)
Wil je graag meer weten, stuur een e-mail naar info@dancereaction.be en wij geven je alle informatie.
Je kunt ons aan het werk zien tijdens de speelstraat (p. 28-29) en op de braderie (p. 40) …
Kom gezellig met ons meedansen en denk eraan … breng een vriendinnetje mee!
Vereniging: DanceReaction De Pinte
Inschrijven via www.DanceReaction.be
Info: Rita Termote, verantwoordelijke dagelijks bestuur, 0475 94 42 91

Wielerwedstrijd
Wielerclub De Pinte organiseert op woensdag 17 september om 14.30 uur ter gelegenheid
van de kermis een wielerwedstrijd voor Elite z/c en beloften over een afstand van 109 km over
vijftien ronden.
Start en aankomst in de Groenstraat ter hoogte van café Bora Bora.
Wij zoeken nog vrijwillige medewerkers voor deze organisatie.
Contact: wielerclub-de-pinte@skynet.be, tel. 09 282 51 42 en 09 282 34 86.

Voetbalclub Jong & Vlug De Pinte
Start nieuw seizoen

Zondag 31 augustus start ook voor JV De Pinte het nieuwe voetbalseizoen. De kalendermakers
zorgden meteen voor een spetterende start. Niemand minder dan de buren uit Latem komen op
de eerste speeldag op bezoek.
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Deze derby, die nog steeds tot de verbeelding spreekt, kunt u meebeleven om 15 uur aan de
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Sportwegel in De Pinte. Inkom: vijf euro.
Op kermiszondag 14 september speelt Jong & Vlug een tweede thuismatch, dan ontvangt men
Lembeke. Deze wedstrijd start om 18 uur.
Voor verdere info over de club kunt u terecht op website www.jvdepinte.be.
Tot dan!

• De lichaamshoudingen in Hatha-yoga hebben de eigenschap dat er evenwicht komt tussen
lichaam en denken. Door te strekken, buigen en schroeven wordt de lichaamshouding beter,
wordt men soepeler, gaat men beter ademen en stroomt de energie beter, wat niet het doel
is op zich. Wel is het een middel om de belemmeringen van onrust en ongemak, die men in
lichaam, ademhaling en zintuiglijke gewaarwordingen ervaart, weg te nemen.
• Het gaandeweg beseffen dat we meer zijn dan het veranderlijke lichaam, gevoelens, verwachtingen en wispelturige geest, geeft diepe ontspanning waardoor ruimte komt voor een ongekende innerlijke rust, een wezenlijke stilte.
• YOGA is een algehele bewustwording van wie en wat we als mens zijn.
De lessen gaan door:
• elke dinsdagavond in zaal De Veldblomme, Veldstraat 50, De Pinte (Zevergem)
van 18.30 tot 19.40 uur
en van 19.50 tot 21.00 uur
• elke woensdagmorgen in het OCP, Polderbos 20, De Pinte
van 09.00 tot 10.15 uur
Geen les tijdens de schoolvakanties.
Inlichtingen: Marleen De Regge, tel. 09 282 89 61
www.in-evenwicht.be
marleen@in-evenwicht.be

Jeugd
Overzicht jeugdactiviteiten in ’t kort
september
zo. 7/9
NIET TE MISSEN: de Speelstraat - zie het artikel hierna
wo. 10/9
Start vorming ‘Wegwijs in de vrijwilligerswet’ (inschrijven tot 1/9!) - zie p. 33
zo. 14/9
Braderie tal van activiteiten, kinderanimatie, kinderrommelmarkt, ...
- zie achtercover en p. 30
za. 20/9
Crefi-activiteit ‘Koe in kunst - Kunst in koe’ - zie p. 33
oktober
di. 7/10
di. 28/10
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Cursus schminken - zie Agenda
Kinderfilm (door Crefi) - zie p. 33-34

Verder in deze Infokrant:
• Doe met je school of vereniging mee aan ‘De Leukste Halte’ en win. - zie www.depinte.be
• Zin om te dansen? - artikel Dance Reaction op p. 26
• Of wil je muziek maken? - artikel Muziekschool De Pinte op p. 18
• Naar de scouts - zie p. 34
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• BibFestival met Sprookjesbal, vertellingen, Sprookjesconcert en -boek, ...
Je kunt zelfs een cursus striptekenen volgen!
Lees meer op pagina 20
• Sportkampen - p. 21-23
• Fotoverslag Roefeldag - p. 30-32
... en nog veel meer nieuws hierna.

De gemeentelijke Jeugdraad en Jeugddienst presenteren:
de 6de editie van de Speelstraat!
Op zondag 7 september 2008 is het opnieuw zover. De jeugdraad neemt
samen met de jeugddienst voor een dag de straat Polderbos in beslag! Naar
jaarlijkse gewoonte wordt de straat verkeersvrij gemaakt en krijgen kinderen en
jongeren de kans om letterlijk ‘op straat’ te spelen.
De kinderen en jongeren kunnen gratis deelnemen aan allerlei activiteiten.
Daarnaast zijn er ook nog een aantal optredens van lokale groepen voorzien.
Hieronder vindt u een plannetje van de speelstraat waarop de verschillende attracties en uren vermeld staan.

De activiteiten
1. Streetbasket
2. Fietsplezier voor de allerkleinsten
3. Terras
4. Bar met frisdrank, ijsjes en snoep
5. Podium 1: met optredens van...
-13.30u: dansen met kids (Rita Termote)
-15.15u: optreden Youth Band
-16.30u: dansen met kids (Rita Termote)
6. Bewaakte speelweide voor kleuters
7. Springkasteel voor kleuters
8. Speeldorp met survivalparcours voor avonturiers
9. Springkasteel voor stoere jongens en
meisjes (Hindernissenparcours Camelot)
10. Pingpong

11. EHBO-post: voor ongelukjes of verloren
gelopen kinderen
12. Quads
13. Surfplank
14. Ritje met de moto
15. Ballonscheren
16. Schminkstand
17. Kleurwedstrijd voor artiesten
18. Podium 2: met optredens van...
-15u: dansinitiatie Celtic Spirit Dancers
-15.40u: optreden van een knotsgekke
clown
-16.30u: workshop Celtic Spirit Dancers
19. Draaiende theetassen
20. DJ-workshop
21. Ballonwedstrijd

Praktisch
Datum:
Uur:
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zondag 7 september 2008
van 13 tot 18 uur
De meeste activiteiten sluiten om 17.45 uur!
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Voor wie:
Kostprijs:
Bij regen:

Om 13.30 uur vertrekt er een fietscolonne uit Zevergem.
Voor kinderen en jongeren tot en met 16 jaar.
Activiteiten gratis!
Gaat de speelstraat binnen door en blijft u van harte welkom!

Met dank aan de Provincie Oost-Vlaanderen en voor de medewerking en steun van tal van verenigingen en lokale handelaars.
Zie ook http://jeugd.depinte.be of bel 09 280 98 43 (Jeugddienst De Pinte)
Van harte welkom op de zesde editie van de Speelstraat!

Brochure Kinderopvang in De Pinte 2008 - 2009
Eind augustus verscheen 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 ook 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.

Wijzigingen in school- en studietoelagen 2008-2009
In 2008-2009 komen er opnieuw een aantal belangrijke wijzigingen voor wie een school- of studietoelage wil aanvragen. Vanaf het volgende schooljaar komen immers nog meer mensen in
aanmerking.
• Ook kleuters komen in aanmerking voor een schooltoelage. Het bedrag per kleuter wordt
opgetrokken van 45 naar 80 euro.
• Voor een kind in het lager onderwijs stijgt de gemiddelde toelage van 77 naar 116
euro.
• Er komen toelagen voor de leerlingen in het deeltijds secundair onderwijs (de leercontracten). Die toelagen schommelen tussen 94,28 euro en 392,85 euro.
De gelijkschakeling van de inkomensvoorwaarden voor alle onderwijsniveaus maakt het bovendien mogelijk om een uniek gezinsdossier in te voeren. Voortaan moet u maar één formulier invullen voor alle kinderen samen en maar één keer alle benodigde stukken bijvoegen. Bovendien weet
u van bij het eerste kleuterklasje dat uw kind een toelage kan krijgen tot in het hoger onderwijs.
Op voorwaarde weliswaar dat uw kind op school voldoende aanwezig is. De schooltoelage wordt
gekoppeld aan een voldoende aanwezigheid in het kleuter- en leerplichtonderwijs.
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Aanvragen voor het volgende schooljaar kunt u sinds 15 augustus 2008 indienen. Zowel
voor basisonderwijs, secundair als hoger onderwijs kunt u een digitale aanvraag indienen op
www.studietoelagen.be. Uiteraard blijft het mogelijk om een papieren aanvraag in te dienen.
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De formulieren kunt u afprinten via het internet of afhalen bij de provinciale meldpunten van studietoelagen, op het secretariaat van de school of universiteit, de studentenvoorziening, de CLB’s,
de OCMW’s, de vakbonden en de integratiecentra. Als u hulp nodig hebt bij het indienen van de
aanvraag, kunt u bij deze instanties terecht of op het gratis nummer van de Vlaamse overheid:
1700.
Er wordt een zitdag georganiseerd voor het aanvragen van de studietoelage op maandag 22
september 2008 van 17.30 tot 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Rommelmarkt voor kinderen tijdens de braderie
Datum:		
		
Opbouw:
Plaats:		

zondag 14 september 2008
van 14 tot 18 uur
13.30 uur
voortuin kasteelpark Viteux

Ook dit jaar kunnen kinderen deelnemen aan de braderie. Ze krijgen een plaats in de voortuin
van het kasteelpark Viteux (tegenover het Kerkplein) waar ze hun standje voor de rommelmarkt
voor en door lagereschoolkinderen kunnen opzetten.
Inschrijven is gratis en kan tot en met dinsdag 9 september.
U dient enkel naam en leeftijd van het kind door te geven aan:
Isabel Coppens, Gemeentehuis, Koning Albertlaan 1, 9840 De Pinte
tel. 09 280 80 89, fax: 09 282 99 21
e-mail: communicatie@depinte.be
De kinderen worden om 13.30 uur verwacht aan de ingang van het kasteelpark Viteux (zijde
Kerkplein), zodat ze een plaats toegewezen kunnen krijgen. Het einde van de braderie is voorzien
rond 18 uur, maar vroeger stoppen is mogelijk.
Meer info over de braderie vindt u op de achtercover.

Roefeldag zaterdag 28 juni 2008
Op zaterdag 28 juni 2008 beleefden er opnieuw vele kinderen plezier tijdens
de Roefeldag. Op deze dag stonden de kinderen centraal en konden ze kennis
maken met een aantal zaken waar ze anders nauwelijks mee in aanraking komen. Zo konden de kinderen een kijkje nemen achter de schermen om zo de
(professionele) leefwereld van volwassenen beter te leren kennen. Ze kregen
ook de kans om een
aantal speciale sporten beter te leren kennen en uit te proberen.
De kinderen konden deelnemen aan een divers scala van activiteiten. Hieronder vindt u een kleine greep uit het aanbod:
- Tijdens het bezoek aan de bibliotheek kon men zelf de taken van een bibliothecaris uitvoeren,
namelijk boeken uitlenen, de streepjescodes van de boeken scannen, boeken plastificeren, ...
- Het bezoek aan de politie was ook de moeite waard. De kinderen konden hun vingerafdrukken
laten nemen, mochten eens een kogelvrije vest aantrekken, maakten kennis met de wapens en
werden opgesloten in de cel.
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- In Manege De Hoefslag konden de kinderen en jongeren leren paardrijden. In het begin zaten
er velen een beetje onwennig op hun paard, maar na een uurtje oefenen leken het wel volleerde ruiters.
- Op het landbouwbedrijf Peter De Reu leerden kinderen meer over het boerenleven en werden
ze met veel enthousiasme rondgeleid in de melkerij, bij de koeien, …
- De techniekers van het OCP verzorgden een sessie rond licht en geluid in het theater. De
deelnemers kregen de kans om zelf de knoppen te bedienden.
- De kinderen konden ook leren muurklimmen en werden daarbij begeleid door ervaren monitoren.

- In Home Thaleia konden de kinderen meewerken in een atelier. Ze hielpen een handje met het
maken van kaarsen en badzout.
- Bij dierenarts Matteeusen leerden de kinderen meer over het onderzoeken van dieren, de
röntgenfoto’s, … en kregen ze een rondleiding in de dierenartspraktijk.
- In het grootwarenhuis Makro konden de kinderen eens een blik achter de schermen werpen.
Ze kregen ook de kans om de rekken te vullen, aan de kassa te zitten, leeggoed te sorteren,
…
- Bij het bezoek aan de watertoren in Gent leerden ze meer over de werking van watertorens
en konden ze er eentje beklimmen.

- Bij garage Boxy kregen de kinderen een rondleiding in de garage en een rondrit.
- Bij drukkerij Van Damme kregen de kinderen een rondleiding in de drukkerij en mochten ze
zelf stickers maken.
- In het station van De Pinte mochten de kinderen tickets verkopen aan de reizigers en kregen
ze uitleg over de werking van het station.
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De dag werd afgesloten met een activiteit, een drankje en versnapering voor alle kinderen. Rita
Termote zorgde voor een optreden, liet de kinderen meedansen en genieten.
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Afsluitend, willen we alle medewerkers en vrijwilligers bedanken voor hun enthousiaste medewerking! Zonder hen zou het veel moeilijker zijn om de Roefeldag te organiseren.

Speelse groeten
Jeugddienst De Pinte
Meer foto’s vind je op http://jeugd.depinte.be > Jeugdactiviteiten > Roefeldag 2008.

Feestelijke opening speelplein Geetschuren - Reevijver
Het gemeentebestuur van De Pinte heeft in 2007 en 2008 heel wat geïnvesteerd in het speelterrein Geetschuren - Reevijver. Er werd een speellandschap, een tafeltennistafel en een picknicktafel
aangekocht. Bovendien werd er een firma aangesteld om twee petanquebanen aan te leggen, de
aangekochte toestellen te plaatsen, aanpassingswerken aan de speelheuvel te doen, enzovoort.
Tegen de zomervakantie van 2008 waren al heel wat aanpassingswerken afgerond. Deze gebeurtenis wou het gemeentebestuur niet zomaar laten voorbij gaan en daarom werd op zondag 29
juni een feestelijke opening georganiseerd.
Op het programma stond de workshop ‘het bouwen van wilgenhutten’, het uitproberen van de
speelkoffers en een receptie aangeboden door het gemeentebestuur. Heel wat omwonenden
kwamen een kijkje nemen en iets drinken.

Plannen voor het najaar
In het najaar staan nog een aantal werken op het programma. Zo zal men een drainering installeren waardoor het water systematisch zal worden afgeleid en dus niet meer op het speelplein zal
blijven staan. Men zal ook van de gelegenheid gebruik maken om het voetbalveld te egaliseren
en nieuw gras te zaaien.
Met uw vragen of voor inlichtingen in verband met de werken aan het speelterrein Geetschuren
- Reevijver kunt u terecht bij de jeugddienst, tel. 09 280 98 43, e-mail: jeugddienst@depinte.be.
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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.
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.

De Speelark
Het nieuwe schooljaar gaat weer van start!
Op woensdag en tijdens vakanties en vrije dagen kunnen alle kinderen tussen 2,5 en 12 jaar terecht in gemeentelijke buitenschoolse kinderopvang De
Speelark.
De kinderen van Vrije Basisschool De Pinte en Vrije Basisschool Zevergem
worden op woensdag gratis met de bus van de school naar De Speelark gebracht.
Na de boterhammetjes krijgen de kinderen de kans om hun huiswerk te maken en kunnen ze zich
uitleven met knutselen, buitenspelen, blokken, auto’s, film, vrij spel, themafeestjes, …
De Speelark is elke woensdagnamiddag open van 11.30 tot 18.30 uur. Op pedagogische studiedagen, brugdagen en tijdens de vakanties van 7.30 tot 18.30 uur.
Inschrijven
Vooraf inschrijven is noodzakelijk, want de opvangcapciteit is beperkt.
• via het online inschrijvingsformulier op http://speelark.depinte.be
• via de inschrijvingsformulieren die elke maand meegegeven worden via de scholen. De ingevulde formulieren dient u te bezorgen aan het Gemeenschapscentrum OCP, Polderbos 20, 9840
De Pinte, fax: 09 280 98 49 of aan De Speelark. Niet meegeven aan de school dus.
• telefonisch: via het nummer 0476 82 83 55 tijdens de kantooruren op woensdag, donderdag
en vrijdag of via 09 280 98 40 (OCP) op andere momenten
• via e-mail, aan speelark@depinte.be met vermelding van de naam van het kind, aantal kinderen
in het gezin, adres, telefoonnummer en school
Voor verdere inlichtingen
Coördinator kinderopvang: Kristin Eeckhout
tel. 0476 82 83 55 (tijdens de kantooruren op woensdag, donderdag en vrijdag)
Gemeenschapscentrum OCP, Polderbos 20, 9840 De Pinte, tel. 09 280 98 40
e-mail: speelark@depinte.be
http://speelark.depinte.be

Koe in kunst – kunst in koe
Samen met Crefi belooft zaterdag 20 september een ‘koetoffe’ dag
te worden!
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In de voormiddag (van 10 tot 12 uur) brengen we een bezoek aan
de educatieve boerderij Hof ter Zickele (Beenstraat 41, Nazareth). Op
die boerderij veranderen we even in echte boeren en boerinnen en
leren we aan de hand van speelse activiteiten hoe een koe moet ver33

zorgd worden. Dat gaat van eten geven, stal uitkuisen tot melken.
Onder de middag (van 12 tot 13.30 uur) laten we de opgedane impressies even bezinken in
een stalletje ter plaatse waar we samen een spaghetti-maaltijd verorberen.
In de namiddag (van 13.30 tot 16 uur) krijgen we de kans om onze indrukken van de boerderij
te uiten in allerlei kunstwerken naar keuze. Enkele voorbeelden: een schilderij maken, koe uit klei,
puzzelkoe, koe van kosteloos materiaal, …
Het aantal plaatsen is beperkt!
Inschrijven kan tot 12 september bij Griet Milh, tel. 09 282 04 86 of via griet@elvinabuysse.net
(enkel wanneer je een bevestiging op je e-mail hebt ontvangen, ben je ingeschreven).
Prijs voor de hele dag (boerderijbezoek, middagmaal, koek en drankje inbegrepen): 5 euro voor
Gezinsbond-leden, 8 euro voor niet-leden.
Opmerking: Voor het vervoer naar en van Nazareth (om 10 en 16 uur ) moeten de ouders zelf
instaan. Afspreken om samen te rijden kan ook via Griet Milh.
Volgende Crefi-activiteit:
Kinderfilm
Waar?		
Lokaal Gezinsbond, Sportwegel, De Pinte
Wanneer?
Op dinsdag 28 oktober van 14 tot 16.30 uur
Prijs 		
3 euro voor Gezinsbond-leden, 5 euro voor niet-leden
Inlichtingen
Griet Milh, tel. 09 282 04 86, Bommelstraat 2, De Pinte

156° FOS De Havik
Na een fantastisch kamp in Han-sur-Lesse start het nieuwe scoutsjaar
van 156° FOS Open Scouting De Havik opnieuw begin september.
Onze activiteiten gaan elke zaterdag door tussen 14.30 en 17.30
uur aan ons lokaal in de Sportwegel 7 voor enthousiaste kinderen en
jongeren van vijf tot achttien jaar.
Inschrijven is mogelijk elke zaterdag vanaf 6 september in ons lokaal of op de braderie waar we zoals altijd duidelijk aanwezig zullen
zijn.
Meer informatie kunt u vinden op www.dehavik.be, aan onze stand tijdens de braderie of via
het nummer 0479 20 07 91 (David Lenaerts).
Wanneer?
		
Waar? 		

Elke zaterdag vanaf 6 september
van 14.30 tot 17.30 uur
Sportwegel 7, 9840 De Pinte

vzw ONSA zoekt ...
Vzw Onderwijs en Samenwerking zoekt geïnteresseerde kandidaten die (tegen vergoeding) in
een vast uurrooster en met een vast contract af en toe kunnen inspringen bij de naschoolse
kinderopvang van 16.00 tot 18.00 uur in de Pintse scholen.
Ga je graag met kinderen om en zegt dit jou iets, dan kan je je gegevens bezorgen aan de culturele dienst, t.a.v. Marleen Cornelis, Ontmoetingscentrum Polderbos, Polderbos 20, 9840 De Pinte.    
tel. 09 280 98 41
fax 09 280 98 49
e-mail: culturele.dienst@depinte.be
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Welzijn
Wachtdiensten
30 en 31augustus: Dr. J. Dossche
1 september: Dr. A. Van Poucke
2 september: Dr. P. Van Renterghem
3 september: Dr. P. Moisse
4 september. Dr. M. De Smet
6 en 7 september: Dr. P. Moisse
8 september: Dr. A. Vercruysse
9 september: Dr. D. Van Renterghem
10 september: Dr. P. Moisse
11 september: Dr. G. Vandecasteele
13 september: Dr. D. Van Renterghem
14 september: Dr. I. Lampens
15 september: Dr. W. Standaert
16 september: Dr. K. Vanderlinden
17 september: Dr. I. Lampens
18 september: Dr. J. Dossche
20 september: Dr. K. Vanderlinden
21 september: Dr. I. Lampens
22 september: Dr. A. Van Hecke
23 september: Dr. K. Vanderlinden
27 september: Dr. F. Pieters
28 september: Dr. K. Vanderlinden
29 september: Dr. F. Pieters
30 september: Dr. A. Van Poucke
Dokter van wacht
Tandarts van wacht
Apotheker van wacht

1 oktober: Dr. P. Van Renterghem
2 oktober: Dr. P. Moisse
4 en 5 oktober: Dr. A. Brochez
6 oktober: Dr. M. De Smet
7 oktober: Dr. A. Vercruysse
8 oktober: Dr. A. Brochez
9 oktober: Dr. P. Moisse
11 en 12 oktober: Dr. W. Standaert
13 oktober: Dr. G. Vandecasteele
14 oktober: Dr. W. Standaert
15 oktober: Dr. D. Van Renterghem
16 oktober: Dr. I. Lampens
18 oktober: Dr. G. Vandecasteele
19 oktober: Dr. K. Vanderlinden
20 oktober: Dr. K. Vanderlinden
21 oktober: Dr. J. Dossche
22 oktober: Dr. A. Van Hecke
23 oktober: Dr. G. Dujardin
25 oktober: Dr. D. Van Renterghem
26 oktober: Dr. I. Lampens
27 oktober: Dr. J. Ossieur
28 oktober: Dr. F. Pieters
29 oktober: Dr. A. Van Poucke
30 oktober: Dr. P. Van Renterghem

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 en 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

11.11.11 campagne

Waardig Werk 2008-2010: Omdat werknemers geen gereedschap zijn
In de hele wereld staan rechten van werknemers onder druk. Een job hebben staat niet langer
garant voor een menswaardig leven, noch in het Noorden noch in het Zuiden.
Hoog tijd voor een Campagne Waardig Werk!
11.11.11 bundelt de krachten met de ngo’s Wereldsolidariteit, Oxfam-Solidariteit en FOS, met
de vakbonden ACV en ABVV en met de Franstalige zusterorganisatie CNCD-11.11.11. Twee jaar
lang strijden ze samen voor waardig werk. Omdat werknemers geen gereedschap zijn.

www.depinte.be
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Waardig werk draait om rechten, fundamentele rechten, waaraan echter
al te makkelijk afbreuk gedaan wordt. De campagne zal vertrekken van de
aanklacht tegen de schendingen van die rechten, tegen werkloosheid, discriminatie, slechte kwaliteit van arbeid (onderbetaald, hyperflexibel, onveilig, niet duurzaam, erbarmelijke omstandigheden) en tegen de ongelijke machtsverhoudingen die er de oorzaak van zijn
(lokaal tot internationaal).
Naar goede gewoonte helpt ook het 11.11.11-comité van De Pinte om de campagnes bekend te
maken en geld in te zamelen. Een van de activiteiten dit jaar, in samenwerking met de GROS, is
een filmvoorstelling. Deze gaat door in het OCP op zaterdagavond 25 oktober. Meer info kunt
u binnenkort vinden op de website www.depinte.be.
Inschrijven voor de filmvoorstelling kan bij Mariska Samyn, tel. 09 280 80 98, e-mail: mariska.
samyn@depinte.be. Het aantal plaatsen is beperkt.

Inwoners De Pinte verslaafd aan …
De kans is groot dat u tussen 19 april en 4 mei 2008 bent
gevraagd deel te nemen aan de actie ‘De Pinte: verslaafd?!’
door uw drie grootste verslavingen kenbaar te maken via een
invulformulier.
Deze actie had enerzijds als doel om de lokale drugpreventiedienst Drugpunt.be bekend te maken binnen de gemeente,
maar anderzijds ook om de term ‘verslaving’ bespreekbaar te
maken. Bij verslaving denken we namelijk onmiddellijk aan
drugs, maar eigenlijk kan je aan zowat alles verslaafd geraken. Denk maar aan wat jij moeilijk kan missen. Eddy Wally?
Cubaanse sigaren? Een krant? Chocolade?
De actie mag gerust een succes genoemd worden: maar liefst
1 300 mensen vulden een formuliertje in! De leeftijd van de
1 300 respondenten varieert tussen tien en 94 jaar. Iets meer
vrouwen dan mannen namen deel aan de bevraging. Invulkaartjes waren op zowat alle mogelijke plaatsen in De Pinte te
vinden: de bibliotheek, het gemeentehuis, basisscholen, het
atheneum, tijdens de kaarting van de senioren, in het OCMW, tijdens sportwedstrijden, bij het
gemeentepersoneel, enzovoort.
Aan de hand van alle verzamelde resultaten kunnen we nu de top drie van verslavingen in De
Pinte bekend maken. De allergrootste verslaving in De Pinte is computer geworden, gevolgd
door sport op de tweede en chocolade op de derde plaats.
Deze resultaten zijn uiteraard niet wetenschappelijk, het betrof een ludieke bevraging. Desondanks mogen we stellen dat 1 300 resultaten toch wel een beeld geven van wat de gemiddelde
inwoner van De Pinte het minst kan missen.
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‘De Pinte: verslaafd?!’ werd georganiseerd door Drugpunt en het Lokaal Overleg Drugs De Pinte.
Meer informatie bij Drugpunt, Lisa Pangrazio, tel. 09 381 86 64, e-mail: info@drugpunt.be of via
www.drugpunt.be.
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(Foto WFP)

Een degelijke job stelt mensen in staat om de armoedespiraal te doorbreken. Het biedt mensen kansen om bestaanszekerheid uit te bouwen, om
een systeem van sociale bescherming te hebben en te voldoen aan basisbehoeften zoals gezondheid en onderwijs. Kortom, arbeid maakt dat mensen
hun lot in eigen handen kunnen nemen in plaats van afhankelijk te zijn van
ontwikkeling(shulp).

OCMW
Verwarmingstoelage 2008-2009
Bij het ter pers gaan van deze Infokrant waren er nog geen (nieuwe) criteria en/of inkomensgrenzen voor toekenning van de verwarmingstoelage bekend voor de periode 2008-2009. Van
zodra deze bekend zijn, zullen ze op de website gepubliceerd worden (www.depinte.be en ocmw.
depinte.be).
U kunt ook vanaf begin september 2008 contact opnemen met het OCMW van De Pinte voor
nieuwe gegevens.
OCMW De Pinte, Sociale dienst, Kasteellaan 41, De Pinte
tel. 09 280 93 01, e-mail: hendrika.stock@ocmwdepinte.be
Iedere maandag, dinsdag, donderdag en vrijdagvoormiddag tussen 9 en 12 uur of volgens afspraak.

Politie
Start van het nieuwe schooljaar:
Correct parkeren in het centrum
Bij de start van het nieuwe schooljaar wordt nogmaals de aandacht gevraagd voor reglementair
parkeren in de Baron de Gieylaan.
Reglementair betekent dat er enkel geparkeerd kan worden in de daarvoor voorziene vakken
(donkergrijze kleur, afgeboord met witte stenen op de vier hoeken). Parkeren aan of op het zebrapad of op een gehandicaptenplaats (zonder legitimatie) is altijd strafbaar. Houd in gedachten
dat parkeren op het voetpad een geldboete van minimum 50 euro, en in sommige gevallen tot
150 euro, kan opleveren.
Belangrijk:
- Parkeren aan het gemeentehuis kan enkel op de voorziene plaatsen, op het terrein voor het gemeentehuis. De afgebakende strook langs de weg is gereserveerd voor de schoolbus; gewone
auto’s mogen er dus niet parkeren!
- Aan de ingang van de school is een strook afgebakend als ‘kiss-and-ride zone’, wat betekent
dat deze enkel mag gebruikt worden om kinderen aan de school af te zetten en dan weer weg
te rijden. In geen geval kan deze zone als parkeerplaats gebruikt worden.
De politiediensten zullen toezicht houden op de naleving van deze reglementering.

Resultaten politiecontroles juni 2008
• Snelheidscontroles
Datum en uur
Plaats
		
3 juni om 12.00 uur
Baron de Gieylaan 83
10 juni om 12.15 uur
Kruisken 26		
10 juni om 14.30 uur
Baron de Gieylaan 83
23 juni om 10.30 uur
Keistraat 155		
25 juni om 15.30 uur
Baron de Gieylaan 149
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• Alcoholcontroles
Datum en uur
Plaats
		
20 juni om 00.30 uur
N60 t.h.v. afrit E17

Toegelaten Aantal
snelheid
overtredingen
50 km/h		
29 (op 195)
50 km/h		
24 (op 152)
50 km/h		
10 (op 162)
50 km/h		
32 (op 113)
50 km/h		
12 (op 172)

%
14,9 %
15,8 %
6,2 %
28,3 %
7,0 %

Gecontroleerde
Aantal positieve
bestuurders
ademtesten
6		
1
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Verslaggeving raden
Data volgende gemeenteraadszittingen
U bent van harte welkom tijdens de openbare zitting van de gemeenteraad op:
• maandag 13 oktober
• maandag 24 november
• maandag 22 december (begroting)
U vindt de agenda voor de gemeenteraadszitting steeds een week op voorhand op www.depinte.
be > Bestuur > Gemeenteraad > Agenda. U kunt zich ook gratis abonneren op de elektronische
nieuwsbrief Agenda gemeenteraad via www.depinte.be > Publicaties > Nieuwsbrieven.

Samenvatting van de gemeenteraad van 5 mei 2008
• Principieel akkoord voor de uitbreiding van de sportzaal van de gemeentelijke basisschool.
• Goedkeuring aanvraag tussenkomst aan de Vlaamse Gemeenschap voor gemeentelijke sportinfrastructuur: een eenvoudig zwembad, een eenvoudige sporthal en een kunstgrasveld, op te
richten of te renoveren in het kader van het Vlaamse Sportinfrastructuurplan.
• Akkoord definitieve overname Volkswagen LT 35 voor de dienst feestelijkheden.
• Vastlegging van een retributie voor de innings- en aanmaningskosten van openstaande nietfiscale ontvangsten.
• Kennisname rapport financieel beheerder voor het eerste kwartaal van 2008.
• Vastlegging Lokaal Pact waarin de engagementen en procedure tot schuldovername door de
Vlaamse Regering worden beschreven, samen met de verbintenissen die de gemeente hiertoe
aangaat.
• Advies met betrekking tot de indeling van hulpverleningszones. Er wordt gestreefd naar een zo
optimaal mogelijke dienstverlening voor de burger.
• Open verklaren van betrekkingen in de gemeentelijke basisschool.
Punten aangevraagd door raadsleden:
• Bespreking van twaalf vragen met betrekking tot de parkaanleg in het kasteelpark Viteux.
• Bespreking vaststellingen en vragen met betrekking tot kasteelpark Viteux.
• Voorstel uitstippelen erfgoedwandeling/fietstocht.
• Beantwoorden van mondelinge vragen van raadsleden.

Samenvatting van de gemeenteraad van 2 juni 2008
• Goedkeuring uitbreiding openbare verlichting binnen het kasteelpark Viteux.
• Goedkeuring voorstel tot ondergronds brengen van ICS- (Telenet), elektriciteits- en nieuwe
openbare verlichtingsnet in de Nazarethstraat en de Leeuwerikstraat.
• Akkoord van de gemeenteraad met de verdere onderhandelingen voor de aankoop van een
aanhangwagen voor de technische dienst. Verhoging budget tot 5 500 euro.
• Goedkeuring aankoop twee nieuwe bushokjes voor de Grote steenweg, hoek met Kriekestraat
en Den Beer, kruispunt met Grote Steenweg.
• Goedkeuring voorstel van bestek voor de aankoop van een veegmachine voor een bedrag van
125 000 euro (inclusief btw).
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• Goedkeuring bestek voor het opmaken van een Milieu Effecten Rapport (MER) voor de ruimtelijke uitvoeringsplannen op het grondgebied van De Pinte, in uitvoering van het gemeentelijk
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ruimtelijk structuurplan, voor functionele cluster, Scheldedorp Zevergem, zonevreemde gebouwen en constructies en centrumbocht.
• Goedkeuring jaarrekening 2007 en het bijhorende jaarverslag van de Interlokale Vereniging
Burensportdienst Leiestreek.
• Goedkeuring verantwoordingsnota 2007 in opvolging van het Jeugdwerkbeleidsplan 2005 2007.
• Gunstig advies rekening 2007 van de kerkfabrieken Sint-Nicolaas van Tolentijn en OLV-Hemelvaart.
• Goedkeuring eerste budgetwijziging gemeentebudget 2008.
• Goedkeuring bestek voor het aangaan van leningen ter financiering van buitengewone uitgaven. Gunning via algemene offerteaanvraag.
• Goedkeuring toetreding Gemeente De Pinte tot de vzw Zinloos Geweld. De gemeente zal deze
vereniging steunen door onder meer ‘vlindertegels’ en ander sensibiliseringsmateriaal aan te
kopen.
Punten aangevraagd door raadsleden:
• Bespreking inplanting bushokje aan de rotonde Drie wegen.
• Bespreking vraag invoering tussenkomst gemeente voor schoolvervoer met bus of trein. (zie
Infokrant juli - augustus 2008: tussenkomst gemeente vanaf september 2008)
• Het voorstel met betrekking tot de oprichting van een commissie voor het vastleggen van de
krijtlijnen voor de opmaak van een gemeentelijke verordening betreffende meergezinswoningen wordt voorgelegd aan de Gecoro voor advies.
• Bespreking voorstel tot actualisering van het gemeentelijke kapreglement.
• Toekenning van een subsidie van 625 euro aan het Rode Kruis Vlaanderen in het kader van de
dienstverlening als gevolg van natuurgeweld in Azië.
• Bespreking mondeling vragen van raadsleden.

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.
Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) 2008-06-12:
• positief advies met betrekking tot opvanginitiatieven die een aanvraag tot uitbreiding indienen,
meer specifiek voor de voorschoolse kinderopvang
• formulering advies met betrekking tot de voorrangsregelingen en tarieven voor (niet-)Pintenaars
voor de kinderopvanginitiatieven in De Pinte (vraag naar uniformiteit)
Jeugdraad 2008-05-08:
• advies Verantwoordingsnota 2007
MINA-raad 2008-04-24:
• ruimtelijke visie landbouw, natuur en bos regio Leiestreek - advies over eindvoorstel
• advies verkavelingsaanvraag Moerkensheide
Beheersorgaan bibliotheek 2008-02-27:
• goedkeuring Jaarverslag 2007, Werkingsverslag 2007 en Actieplan 2008
• uitbreiding aanbod dvd’s
GROS 2008-02-13:
• bespreking stand van zaken campagne ‘Mijn gemeente is verkocht’
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Zondag 14 september 2008: 31ste braderie in De Pinte
Naar aanleiding van de kermis en het 140-jarig bestaan van De Pinte wordt de braderie dit
jaar uitbundiger dan gewoonlijk. Nu er een werkgroep instaat voor de selectie van groepen en
de plaatsing van de standhouders, zal er nog meer animo zijn tijdens deze 31ste editie van de
braderie.
Het gemeentebestuur en de werkgroep braderie stellen u met plezier het programma voor.

Braderie en animatie
van 11 tot 18 uur
in het centrum van De Pinte (Baron de Gieylaan en Pintestraat)
met meer dan 30 middenstandszaken, verenigingen en andere standhouders

Optredens op het gemeenteplein (voor het gemeentehuis)
van 14 tot 19 uur
• optredens The Sound of Music om 14, 16 en 18 uur
• optreden Dance Reaction om 15 uur
• optreden Harmonieorkest De Pinte om 17 uur
Podia cafés ’t Zwart Schaap, Bora Bora en ’t Gildenhuis
• optredens All Time Jazzband, The Accordeon Stars en New Planet Jazzband
• om 15, 16 en 17 uur (de groepen spelen afwisselend op de drie podia)
In de Groenstraat
• rommelmarkt van 11 tot 18 uur (inschrijven mogelijk tot 10/9, zie pagina 6)
• oldtimers
Voor de kinderen: kinderrommelmarkt (zie p. 30) en animatie - voortuin Viteux
van 14 tot 18 uur
• springkasteel (gratis aangeboden door Tuincenter Thienpont Patrick)
• clown Whitty & Co
• tussen 14 en 16 uur: springballenrace, speelkoffers, ... (met medewerking van Speelplein
Amigos)
Doorlopend
• Pintse reuzen Jan en Trees
• Voorstelling Pints bier
• Circusanimatie “Wa = Da”
• speelplaats Vrije Basisschool De Pinte: verkeersparcours voor kinderen, ...
Organisatie: Gemeente De Pinte, werkgroep braderie
Contactpersoon: Isabel Coppens, tel. 09 280 80 89
Zie ook www.depinte.be, leaflets en affiches.
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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