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Infokrant
mei-juni 2009

agenda
tot 3/5

De Pinte - gratis
Programma i.h.k.v. Week v/d
Amateurkunsten - zie pag. 14
Gemeente De Pinte i.s.m.
Fotoclub De Spiegel en
ART @ DE PINTE
Bram De Lameillieure: 09 280 80 99

tot 24/5

Zevergem - gratis
Programma i.h.k.v. LEADER
- zie pag. 15
Gemeente De Pinte i.s.m. KVLV
Zevergem, VBS Zevergem, Radio
amateurs, Werkgroep 7.6.9
Bram De Lameillieure: 09 280 80 99

ma. 27/4 om 14 uur - De Veldblomme
- gratis
Praatcafé voor 55+: Vroeger
deed ik mijne was … (i.h.k.v.
een beeld van mijn dorp)
KVLV Zevergem i.s.m Vrije Basisschool Zevergem
Marianne Aerssens: 09 222 42 48
do. 30/4

om 18.45 uur jeugd / om 19.30
uur volw. - Moerkensheide - E 1
(jeugd) / E 5 (volw.)
6de Bodysol-jogging
Voetbalclub Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be

za. 2/5

2

za. 2/5

za. 2/5

(tot 3/5) Kasteel Scheldevelde
- gratis
Midzomernachtdroom - zie
pag. 17
ART @ DE PINTE
artdepinte@live.be
om 9 uur - Moerkensheide E 100 per ploeg (E 50 waarborg
inbegrepen) / gratis (- 16 j.)
9de Bodysol-Cup minivoetbaltornooi
Voetbalclub Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be

(en zo. 3/5) - Dorp Zevergem - zie
folders
Opstelling radiostation + radiozoektocht (zo.)
Radioclub DP-Z
Julien Van Severen: 09 228 82 21

vr. 8/5

om 20 uur - raadzaal - gratis
Opleiding reanimeren (AED)
- zie pag. 30
Gemeente De Pinte i.s.m. het
Rode Kruis
Sportdienst: 09 280 98 42

za. 2/5

vanaf 19 uur - Moerkensheide E 50 (all-in) / E 10 / E 8
Diner, live optreden en fuif
- zie pag. 25
Voetbalclub Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be

vr. 8/5

om 20.30 uur - De Veldblomme
- gratis
Voordracht: seinsleutels
Radioclub DP-Z
Julien Van Severen: 09 228 82 21

za. 9/5
za. 2/5

vanaf 20 uur - groenzone Eekbulk
- gratis inkom, iedereen welkom
10 jaar FV De Eekbulk met rock
coverband Quitny
Wijkvereniging De Eekbulk
Evelyne Gomes: 09 282 40 74

van 13.30 tot 18 uur - domein
Scheldevelde - supporters welkom
Wedstrijd 3 Kampioenschap
2009
De Scheldeveldevissers DP
Werner De Klerck: 09 282 99 01

za. 9/5
zo. 3/5

om 9.30 uur - Brandegemse Ham
/ CC Groenendal - gratis
Op zoek naar het oude
Merelbeke: landschap en monumenten
Natuurpunt Boven-Schelde
Fernand Daenekynt: 09 362 79 78

om 20 uur - kerk De Pinte - E 10
/ E 12
Voor Nona in concert
- zie pag. 19
Nona: 09 282 85 78

zo. 10/5

om 7.30 uur Carrefour
Zwijnaarde (carpooling) - E 25
(leden) / E 28 - inschrijven
verplicht (lunchpakket nodig)
Roof- en rietvogels in
Biesbosch (boottocht)
Natuurpunt Boven-Schelde i.s.m
Natuurpunt Gent
Guy Huylebroeck: 0473 89 42 09

zo. 10/5

van 8 tot 12 uur - Dorp - gratis
Bloemenmarkt Zevergem - zie
pag. 17
De Wezel
www.dewezel.be

zo. 10/5

om 9.30 uur - Home Lichtervelde
/ Eke
Opluisteren mis
Seeveringa-koor
Eddy Detemmerman: 09 385 57 77

zo. 10/5

om 9.30 uur - kerk Zevergem
Opluisteren misviering eerste
communie
Suverlike: 09 222 42 48
Jean Paul Mertens

di. 12/5

om 20 uur - zaal Begonia,
Pintestr. 31 - E 2
Vrouwenpraatcafé: Mindfulness door Marisa Hoslet
Curieus DP-Z
Eliane Plastria: 09 282 60 98

vr. 15/5

om 14 uur - OCP - gratis
Fietsen 25 km
Okra De Pinte
Arnold Hanssens: 09 281 10 67

zo. 3/5

om 9.30 uur - kerk Zevergem
Opluisteren misviering roepingenzondag
Suverlike: 09 222 42 48
Jean Paul Mertens

zo. 3/5

om 10 uur - Moerkensheide E 100 per ploeg (E 50 waarborg
inbegrepen) / gratis (- 16 j.)
9de Bodysol-Cup minivoetbaltornooi
Voetbalclub Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be

zo. 3/5

vanaf 10 uur - Moerkensheide
Inschrijvingsmogelijkheid spelers en nieuwe spelers
Voetbalclub Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be

zo. 3/5

om 14.30 uur - Bourgoyen / Gent
- gratis
Wandeling in Bourgoyen met
bezoek a/h ecologisch huis
Markant
Th. Van den Daelen: 09 282 85 29

vanaf 9 uur - Moerkensheide
Inschrijvingsmogelijkheid spelers en nieuwe spelers
Voetbalclub Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be
om 15 uur - Kerkplein De Pinte
Bedevaart Oostakker (vervoer
van zieken)
Ziekenzorg
Magda Beschuyt: 09 282 36 94

Zie ‘Agenda’ op www.depinte.be
voor meer info.

mei-juni

za. 2/5

Mei
vr. 1/5

2009

do. 7/5

om 19.15 uur - kerk Zevergem
Fietsen - zie pag. 17
Buurtvereniging Het Wijngaardeke i.s.m. KVLV Zevergem
Willy Hoof: 0494 67 34 08

vr. 8/5

om 14 uur - OCP - gratis
Fietsen 35 km
Okra De Pinte
Arnold Hanssens: 09 281 10 67

za. 16/5

Start Met Belgerinkel naar de
Winkel - zie pag. 7

za. 16/5

om 13.30 uur - kerk Merelbeke of
14 uur: kerk Kalken - E 3 (leden)
/ E 5 - laarzen nodig
Weidevogels in de Kalkense
Meersen
Natuurpunt Boven-Schelde i.s.m
Natuurpunt Gent
Guy Huylebroeck: 0473 89 42 09

za. 16/5

za. 16/5

zo. 17/5

zo. 17/5

di. 19/5

di. 19/5

di. 19/5

do. 21/5

za. 23/5

om 14 uur - Bondslokaal
-E3/E4
CREFI: Knutselen voor kleuters
Gezinsbond DP
Griet Milh: 09 282 04 86
om 18 uur - kerk Zevergem
Opluisteren vormselviering
Suverlike: 09 222 42 48
Jean Paul Mertens
van 9.30 - 12 uur - NEC De
Kaaihoeve, Oude Scheldestraat 16,
Meilegem - gratis
De Kaaihoeve cultuurhistorisch, fauna en flora a/d Scheldemeanders
Natuurpunt Boven-Schelde
Dirk Fiers: 0494 39 52 97

zo. 24/5

om 9.30 uur - kerk Zevergem
Opluisteren misviering
Suverlike: 09 222 42 48
Jean Paul Mertens

zo. 24/5

om 14 uur - kerk Zevergem gratis
Vlaamse Insectenweek: insectenwandeling
Natuurpunt Boven-Schelde
Christiaan De Schuijmer:
0495 86 29 18

di. 26/5

do. 28/5

do. 28/5

om 9.30 uur - kerk Zevergem
Opluisteren misviering
Suverlike: 09 222 42 48
Jean Paul Mertens

vr. 29/5

om 8 uur - Kerkplein De Pinte
(bus) - E 52 (leden; maaltijden
inbegrepen) / E 54
Bezoek Doornik met gids en
aardappelverwerkend bedrijf
Lutosa - inschrijven voor 28/5
KVLV De Pinte
Kateleen Dhondt: 09 282 66 64

za. 30/5

om 19.15 uur - kerk Zevergem
Fietsen - zie pag. 17
Buurtvereniging Het Wijngaardeke i.s.m. KVLV Zevergem
Willy Hoof: 0494 67 34 08
om 20 uur - raadzaal - gratis
Opleiding reanimeren (AED)
- zie pag. 30
Gemeente De Pinte i.s.m. het
Rode Kruis
Sportdienst: 09 280 98 42
om 9.30 uur - kerk Zevergem
Opluisteren viering
OLH-Hemelvaart
Suverlike: 09 222 42 48
Jean Paul Mertens
om 20 uur - OCP - E 8
Theatervoorstelling Dakani
‘zijn’
Davidsfonds DP-Z i.s.m.
Davidsfonds Nazareth
Reservatie: DF-bestuursleden en
09 384 14 79 of www.dakani.be

za. 30/5

za. 30/5

zo. 31/5

zo. 31/5

zo. 31/5

vanaf 11 uur - Viteux - gratis
Kermis / opening Viteux met
receptie, optredens, ... - zie
pag. 16
Werkgroep Dedorpsfeesten i.s.m.
gemeente De Pinte
Bertrand De Bie: 09 282 74 16

zo. 31/5

om 11 uur - zaal Veldblomme
- E 16
Brunch gevolgd door een geleide wandeling in Zevergem
Curieus DP-Z
Monique Van Ginderdeuren:
09 282 75 15

om 14 uur - station Gent - gratis
55+: Bezoek a/h project SintPieters-Station
Gezinsbond DP
A.Van Raemdonck: 09 282 78 88
tussen 13 en 13.45 uur - centrum
De Pinte
Ronde van België - zie pag. 23
www.sport.be/rondevanbelgie
om 19 uur - Kerkplein De Pinte
- E 5 (gebedsboekje, broodjes en
drankje inbegrepen)
Kapelletjesfietstocht - inschrijven voor 25/5
KVLV De Pinte
Kateleen Dhondt: 09 282 66 64
om 14 uur - OCP - gratis
Fietsen 35 km
Okra De Pinte
Arnold Hanssens: 09 281 10 67
van 9 tot 18 uur - domein
Scheldevelde - supporters welkom
Inter-clubwedstrijd
De Scheldeveldevissers DP
Werner De Klerck: 09 282 99 01
(en 31/5) van 10 tot 18 uur Merelbeke en Nazareth - E 1 per
tuin of E 3 voor alle tuinen
Ecotuinweekend
VELT Scheldevallei
Karien Roelkens: 09 362 33 28
in de namiddag - Viteux - gratis
Kermis / opening Viteux met
o.a. Lady Linn - zie pag. 16
Werkgroep Dedorpsfeesten en
gemeente De Pinte
Bertrand De Bie: 09 282 74 16
om 9.30 uur - kerk Zevergem
Opluisteren Pinksterviering
Suverlike: 09 222 42 48
Jean Paul Mertens
van 8.30 tot 10.30 uur - telefonisch - E 14 / E 8 (< 12 j.)
Kaartenverkoop Sneukeltoer
(op zo. 2/8) t.v.v. Kom op
tegen kanker
Oud-KLJ De Pinte
0475 23 34 24 en 0474 68 23 54

Juni
ma. 1/6

om 8.30 uur - station De Pinte
- E 15 / E 17
Trein+fiets gezinsuitstap met
barbecue in het Hageland
(Aarschot)
Gezinsbond DP
Frans Naessens: 09 282 58 37

ma. 1/6

om 14.30 uur - Groenstraat
Parochianenkoers
Wielerclub De Pinte
Chris Foolens: 0479 33 99 37

vr. 5/6

om 19 uur - Bondslokaal - E 20
(leden) / E 25
Tunesisch koken
Gezinsbond DP
Greet Vanderbiesen: 09 282 85 77

za. 6/6

om 14 uur - Bondslokaal
-E3/E4
CREFI: Knutselen voor lagereschoolkinderen
Gezinsbond DP
Griet Milh: 09 282 04 86

za. 6/6

om 14 uur - dorpskern Deurle
- gratis
Gustave De Smet wandelroute
(6,5 km)
Curieus DP-Z
Monique Van Ginderdeuren:
09 282 75 15

zo. 7/6

Verkiezingen Europees en
Vlaams Parlement - zie pag. 5
en 6

zo. 7/6

om 9.30 uur - kerk Zevergem
Opluisteren misviering
Suverlike: 09 222 42 48
Jean Paul Mertens

zo. 7/6

tussen 14 en 14.30 uur - Kerkplein - E 2 / gratis (- 12 j.)
Fiets je fit - zie pag. 23
Pasar DP-Z
Guy De Geyter: 09 282 52 48

Zie ‘Agenda’ op www.depinte.be voor meer info.
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zo. 7/6

di. 9/6

om 15.30 uur - café ’t Boldershof
Bekendmaking beeld Zevergem - zie pag. 15-16
Gemeente De Pinte i.s.m. Werkgroep 7.6.9
Bram De Lameillieure:
09 280 80 99
om 20 uur - zaal Begonia,
Pintestr. 31 - E 2
Vrouwenpraatcafé: De eerste
keer ... stemmen door A. Gittenaer
Curieus DP-Z
Eliane Plastria: 09 282 60 98

wo. 10/6 om 19.30 uur - Asselkouter 34,
Munte (Christoforus gemeenschap) - E 2 (leden) / E 4
Biodynamisch tuinieren
VELT Scheldevallei
Roland De Blauwer: 09 384 36 06
do. 11/6

do. 11/6

do. 11/6

vr. 12/6

4

za. 13/6

za. 13/6

van 9 tot 12 uur en 13.30 tot 16
uur - raadzaal - gratis
Zitdag belastingen - zie pag. 8
Gemeente De Pinte i.s.m. FOD
Financiën
09 280 80 80
om 14.30 uur - inkom beeldentuin / vertrek fietsers om 13.15
uur aan kerk De Pinte
Geleid bezoek a/d kunstgalerij
en beeldentuin van mevr.
Lambrechts in Merendree
Markant
Th. Van den Daelen:
09 282 85 29
om 19.15 uur - kerk Zevergem
Fietsen - zie pag. 17
Buurtvereniging Het Wijngaardeke i.s.m. KVLV Zevergem
Willy Hoof: 0494 67 34 08
om 14 uur - OCP - gratis
Fietsen 35 km
Okra De Pinte
Arnold Hanssens: 09 281 10 67
van 13.30 tot 18 uur - domein
Scheldevelde - supporters welkom
Wedstrijd 4 Kampioenschap
2009
De Scheldeveldevissers DP
Werner De Klerck: 09 282 99 01
van 14 tot 17 uur - containerpark
- gratis
Juni Compostmaand - zie pag. 10
Gemeente De Pinte
Ingrid Scheerlinck: 09 280 80 24

zo. 14/6

om 9.30 uur - Home Lichtervelde
/ Eke
Opluisteren mis
Seeveringa-koor
Eddy Detemmerman:
09 385 57 77

zo. 14/6

om 9.30 uur - kerk Zevergem
Opluisteren misviering
Suverlike: 09 222 42 48
Jean Paul Mertens

di. 16/6

om 19 uur - Kerkplein De Pinte
- E 2 (enkel fietsen + drankje) /
E 10 (koude schotel inbegrepen)
Avondfietstocht (25 km) - inschrijven voor 12/6
KVLV De Pinte
Kateleen Dhondt: 09 282 66 64

vr. 19/6

vr. 19/6

- 9 tot 12 uur - Dorp Zevergem
- 13 tot 16 uur - Kastanjestraat
Inzameling KGA - zie pag. 10
om 20 uur - kerk Merelbeke
centrum - gratis
Kwarteltocht
Natuurpunt Boven-Schelde i.s.m.
Natuurpunt Gent
Guy Huylebroeck: 0473 89 42 09

za. 20/6

van 10 tot 16 uur - achterzijde
gemeentehuis
Inzameling KGA - zie pag. 10

zo. 21/6

om 7 uur - Carrefour Zwijnaarde,
carpooling - gratis (lunchpakket
nodig)
Kalmthoutse heide, vogels en
libellen
Natuurpunt Boven-Schelde i.s.m
Natuurpunt Gent
Guy Huylebroeck: 0473 89 42 09

zo. 21/6

om 9.30 uur - kerk Zevergem
Opluisteren misviering
Suverlike: 09 222 42 48
Jean Paul Mertens

zo. 21/6

nog te bepalen
Bezoek aan Rijsel met gids
Gezinsbond DP
Piet Dhaenens: 09 282 76 17

di. 23/6

om 14 uur - nog te bepalen
55+: Bezoek papierfabriek
Gezinsbond DP
A.Van Raemdonck: 09 282 78 88

di. 23/6

om 19.15 uur - kerk Zevergem
Fietsen - zie pag. 17
Buurtvereniging Het Wijngaardeke i.s.m. KVLV Zevergem
Willy Hoof: 0494 67 34 08

vr. 26/6

om 9.30 uur - OCP - gratis
Dagfietstocht
Okra De Pinte
Arnold Hanssens: 09 281 10 67

vr. 26/6

om 19.30 uur - parkeerplaats
domein Scheldevelde, Kasteellaan
- gratis
Avondwandeling natuurgebieden
Natuurpunt Boven-Schelde
Walter Galle: 09 281 05 94

za. 27/6

(en 28/6) om 8.30 uur - Carrefour
Zwijnaarde, carpooling - E 25 (leden) / E 28 - lunchpakket nodig
Kwartelkoning in de Ijzerbroeken (overnachting + ontbijt)
Natuurpunt Boven-Schelde i.s.m
Natuurpunt Gent
Guy Huylebroeck: 0473 89 42 09

za. 27/6

van 10 tot 12 uur en 13.30 tot
16.30 uur - De Pinte - gratis
Roefeldag - zie pag. 26
Gemeente De Pinte
Jeugddienst: 09 280 98 40

za. 27/6

vanaf 18.30 uur - scoutslokaal,
Sportwegel 7 - E 7
Barbecue als afsluiting
scoutsjaar
Eenheidscomité De Havik
Tom Hemelaer: 0495 24 67 57

zo. 28/6

om 9.30 uur - kerk Zevergem
Opluisteren misviering
Suverlike: 09 222 42 48
Jean Paul Mertens

zo. 28/6

om 9.50 uur - gemeenteplein
- gratis
Gemeentelijke fietstocht - zie
pag. 16
Gemeente De Pinte:
09 280 80 80

zo. 28/6

vanaf 10 uur - Het Wijngaardeke
- gratis (m.u.v. ontbijt)
Straatfeest + optreden Electric
Blond - zie pag. 17
Buurtvereniging Het
Wijngaardeke
Willy Hoof: 0494 67 34 08

Zie ‘Agenda’
op www.depinte.be
voor meer info.

ruimtelijke ordening
& werken
Opmaak planMER niet nodig voor RUP Scheldedorp Zevergem en
Functionele Cluster Moerkensheide
Volgens het decreet MER (MilieuEffectenRapport) is het sinds 1 januari 2009 verplicht om een
screeningdossier in te dienen voor elk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) om na te gaan of het RUP
van rechtswege planMER of MER-plichtig is. Dit is dus ook zo voor de gemeentelijke RUP’s die nu
in opmaak zijn, waaronder het RUP Scheldedorp Zevergem en de Functionele Cluster Moerkensheide.
Gezien dit RUP niet van rechtswege planMER-plichtig is, komt het in aanmerking voor een ‘onderzoek tot milieueffectrapportage’.
De ingediende screeningnota bevat volgens de Vlaamse overheid de nodige informatie over het
voorgenomen plan en heeft de relevante milieudisciplines op voldoende wijze besproken.
De uitgebrachte adviezen bevatten geen elementen die er op zouden wijzen dat het uigevoerde
onderzoek naar de aanzienlijkheid van de milieugevolgen onvolledig of onjuist zouden zijn.
Een aantal adviezen bevatten wel nog een aantal aandachtspunten. Zo wijst de VMM er op dat de
zuidelijke uitbreiding gelegen is in effectief overstromingsgebied en in een risicozone voor overstromingen en dat de zone Verkeerswisselaar N60-E17 uitgesloten wordt uit het RUP.
De Vlaamse overheid concludeert dat het voorgenomen plan geen aanleiding geeft tot aanzienlijke
milieugevolgen en dat de opmaak van een planMER en bijgevolg van een MER niet nodig is.
De screeningnota en de beslissing van de Vlaamse overheid zijn raadpleegbaar, bij de dienst Ruimtelijke Ordening - Stedenbouw (in het gemeentehuis) en op de webstek van de Dienst MER
www.mervlaanderen.be.

leven & wonen
Sluitingsdagen gemeentelijke diensten
Gemeentehuis, PWA en OCP (bureaus en zalen)
vrijdag 1 mei: Dag van de Arbeid
donderdag 21 mei: Hemelvaartsdag
vrijdag 22 mei: brugdag
maandag 1 juni: pinkstermaandag
Openingsuren en sluitingsdagen containerpark: zie pagina 10
Openingsuren en sluitingsdagen bibliotheek: zie pagina 20

Verkiezingen Europees en Vlaams Parlement
7 juni 2009

Wat indien men niet kan gaan stemmen ?
Verblijf in het buitenland
De kiezer die op de dag van de stemming afwezig is omwille van een tijdelijk verblijf in het buitenland en zich bijgevolg in de onmogelijkheid bevindt om zich in het stembureau te melden.
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Er zijn drie mogelijkheden:
1. U komt naar de dienst Burgerzaken
met de nodige bewijsstukken (factuur reisbureau, vliegtuigticket, …)
ten laatste tot vrijdag 5 juni 2009.
Wanneer de burgemeester de aanvraag aanvaardt, levert hij een daartoe bestemd attest af (via dienst
Burgerzaken).
U geeft uw oproepingskaart samen
met het attest van de burgemeester mee aan een gevolmachtigde.
Deze gevolmachtigde gaat stemmen naar het stembureau waar u
moet gaan stemmen. Hij neemt
een ingevuld en ondertekend volmachtformulier (formulier CD12 te krijgen via de website
www.verkiezingen.fgov.be of bij uw gemeentebestuur) mee samen met het attest van de burgemeester, uw oproepingskaart, zijn eigen identiteitskaart en zijn eigen oproepingsbrief.
2. Indien u geen volmacht wenst te geven, geeft u uw oproepingskaart ten laatste op vrijdag 5
juni 2009 af bij de dienst Burgerzaken samen met de nodige bewijsstukken (factuur reisbureau,
vliegtuigticket).
3. Als u geen bewijs op voorhand kunt voorleggen, dan laat u een attest ondertekenen door de
plaatselijke overheid dat u op de dag van de verkiezingen in het buitenland bent. Dit attest kunt
u bekomen bij de dienst Burgerzaken. Uw oproepingskaart en dit attest bezorgt u na de reis aan
de Vrederechter van het kanton te Deinze.
Beroeps- of dienstredenen
De kiezers die in het buiten- of binnenland een taak uitoefenen met betrekking tot hun beroeps- of
dienstredenen. Dit blijkt uit een attest van de werkgever.
Er zijn twee mogelijkheden:
1. U geeft uw oproepingskaart ten laatste op 15 juni 2009 af bij de dienst Burgerzaken samen met
het attest van de werkgever.
2. U geeft uw oproepingskaart samen met het attest van uw werkgever mee aan een gevolmachtigde. Deze gevolmachtigde gaat stemmen naar het stembureau waar u moet gaan stemmen.
Hij neemt een ingevuld en ondertekend volmachtformulier (formulier CD12 te verkrijgen via de
website www.verkiezingen.fgov.be of bij uw gemeentebestuur) mee samen met het attest van
uw werkgever, uw oproepingskaart, zijn eigen identiteitskaart en zijn eigen oproepingsbrief.
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Ziekte
De kiezers die wegens ziekte of gebrekkigheid niet in staat zijn om zich naar het stembureau te
begeven. Dit moet blijken uit een medisch attest.
Er zijn twee mogelijkheden:
1. U geeft uw oproepingskaart ten laatste op 15 juni 2009 af op de dienst Burgerzaken samen met
uw medisch attest.
2. U geeft uw oproepingskaart samen met uw medisch attest mee aan een gevolmachtigde. Deze
gevolmachtigde gaat stemmen naar het stembureau waar u moet gaan stemmen. Hij neemt
een ingevuld en ondertekend volmachtformulier (formulier CD12 te krijgen via de website
www.verkiezingen.fgov.be of bij uw gemeentebestuur) mee samen met het medisch attest, uw
oproepingskaart, zijn eigen identiteitskaart en zijn eigen oproepingsbrief.
Studieredenen
De studenten die om studieredenen in de onmogelijkheid verkeren om zich naar het stembureau
te begeven. Dit blijkt uit een attest van de studie-instelling. Volmachtgever aan stellen via formulier
CD12 (idem als vorige werkwijzes) of bewijs samen met oproepingskaart op de dienst Burgerzaken
laten bezorgen.

Gemeente zoekt voorzitters/bijzitters

Oproep vrijwilligers voor de verkiezingen van 7 juni
Voor de verkiezingen van het Vlaams en Europees Parlement op 7 juni 2009 is de gemeente De
Pinte op zoek naar vrijwilligers die de taak van voorzitter of bijzitter van een stembureau op zich
willen nemen.
www.depinte.be

De stembureaus bevinden zich op het grondgebied van de gemeente De Pinte en zijn open voor
het publiek van 8 tot 13 uur.
Bent u minimum achttien jaar en wenst u zich kandidaat te stellen? Geef uw contactgegevens
dan door via veerle.goethals@depinte.be. Voor meer informatie kunt u ook steeds terecht bij de
gemeentesecretaris, Veerle Goethals, of via het nummer 09 280 80 93.
Wij danken u alvast voor uw medewerking.

Het elektronische identiteitsdocument voor Belgische kinderen
onder de 12 jaar (kids-ID)
Momenteel moeten kinderen onder de twaalf jaar om te reizen
vergezeld zijn van de ouder(s) of de toestemming hebben van de
ouder(s) en in het bezit zijn van een reisdocument geldig voor de
bestemming, zijnde een paspoort of een identiteitsbewijs (papieren document).
Vanaf 1 oktober 2009 schakelt het gemeentebestuur van De
Pinte over op de volgende nieuwe toepassing. Het elektronische
identiteitsdocument voor Belgische kinderen onder de twaalf jaar of het Kids-ID. Deze kaart heeft
dezelfde functie als het huidige papieren identiteitsbewijs. Het dient om de identiteit van het kind
te bewijzen en is een geldig reisdocument (onder dezelfde voorwaarden als het huidige papieren
document). Het geldt als identiteitsbewijs in dezelfde landen als het huidige papieren identiteitsbewijs.
Het document is niet verplicht en wordt enkel door de gemeente afgeleverd op aanvraag.
Het Kids-ID is bovendien een veiliger document dan het papieren identiteitsbewijs:
• het Kids-ID wordt centraal aangemaakt (geen risico op diefstal van blanco documenten);
• het Kids-ID is moeilijk te vervalsen (verschillende veiligheidselementen toegepast).
De kostprijs voor het Kids-ID - ten laste - van de burger bedraagt drie euro.
Contractueel is vastgelegd dat de producent het kids-ID binnen de zes weken na ontvangst van de
aanvraag moet leveren. Vraag dus tijdig het elektronische identiteitsdocument aan!
Opgelet: De kinderen moeten aanwezig zijn bij de aanvraag van het Kids-ID. Bij de aanvraag hebben wij ook een pasfoto nodig die voldoet aan volgende voorwaarden:
• een recente foto in zwart-wit of kleur
• een heldere effen achtergrond (wit!)
• de vereiste afmetingen (4,5 cm op 3,5 cm)
Schoolfoto’s voldoen dus meestal niet aan deze voorwaarden!
Kids-ID, ook nog wat anders dan een reisdocument
Het document bevat een noodnummer (tel. 078 150 350) waaraan de ouders een lijst van telefoonnummers kunnen koppelen.
Door de elektronische chip zal het Kids-ID op korte termijn ook als SIS-kaart kunnen dienen. Er zijn
nog heel wat toepassingen mogelijk zoals het kids-ID gebruiken als lidkaart van de bibliotheek, als
toegangs- en/of aanwezigheidskaart in scholen, sportclubs, …

Doe mee aan de actie

Met belgerinkel en funky fietstas naar de winkel
Van 16 mei tot 21 juni
Georganiseerd door het gemeentebestuur van De Pinte
Van 16 mei tot 21 juni beloont de campagne ‘Met Belgerinkel naar de Winkel’ mensen die met de
fiets naar de winkel gaan. Deze fietspromotiecampagne van Bond Beter Leefmilieu, Unizo, CM en
de Fietsersbond kreeg in 2008 in totaal 113 000 deelnemers op de fiets. Doe jij in 2009 ook mee?
Dit jaar heb je meer reden dan ooit te voren om deel te nemen. De Antwerpse modeontwerper
Walter Van Beirendonck heeft speciaal voor ‘Met Belgerinkel naar de Winkel’ een funky fietstas
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ontworpen. Enkel wie deelneemt aan de campagne zal de fietstas kunnen kopen. Met de tas borduurt Van Beirendonck voort op de collectie ‘Glow’ die eerder dit jaar op de catwalk gepresenteerd
is. “Met de fiets kun je iets vertellen over jezelf, net zoals je dat doet met de kleren die je draagt.”
SMILE+BIKE
‘Smile+Bike’ luidt de slogan op de fietstas. “Ik fiets zelf graag,” vertelt Van Beirendonck, “Ik rij met zo’n typische oude
Hollandse fiets. En als ik fiets, lach ik
vaak. Ik word er gewoon vrolijk van.”
Met de campagne wint het milieu tweemaal: je laat de auto thuis en je kunt de
boodschappen bovendien zonder wegwerptas naar huis meenemen. De tas
haak je vlot aan de bagagedrager en
dankzij de schouderriem neem je hem
zo mee de winkel in.
Hoe deelnemen?
Vanaf 16 mei 2009 krijg je bij de hierna vermelde handelaars een spaarkaart. Voor elk fietsbezoek
krijg je een zegeltje. Een volle spaarkaart met acht zegeltjes bijeen gefietst? Dan doe je niet alleen
mee aan de tombola, maar kun je ook de fietstas van Walter Van Beirendonck aan een gunstprijs
van 14 euro bestellen. Na het bestellen van je fietstas deponeer je de kaart in de spaardoos op de
toonbank en neem je automatisch deel aan een tombola.
Waardevolle prijzen te winnen!
Door hun deelname aan de actie stellen de handelaars waardebonnen van 20 euro en 10 euro
ter beschikking, die op de slotdag zullen verloot worden onder de klanten die volle spaarkaarten
hebben binnen gebracht. Bovendien zullen deze prijzen nog verder aangevuld worden dankzij de
financiële steun van het gemeentebestuur van De Pinte, die nog enkele funky fietstassen en opnieuw een herenfiets en een unieke damesfiets van Oxford schenkt aan deze actie.
De afsluiting van de actie zal doorgaan op zondag 28 juni 2009 na afloop van de gemeentelijke
fietstocht (zie pagina 16). Bij deze gelegenheid zal de lijst van de winnaars bekendgemaakt worden
en zullen de hoofdprijzen uitgetrokken worden.
Welke handelaars doen mee aan deze actie?
De hiernavolgende milieu- en fietsvriendelijke handelaars nemen deel aan de actie. Tijdens de actie
zullen door middel van affiches deze handelszaken duidelijk herkenbaar zijn voor de klanten.
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 B Contact, Optiek Het Oog, Reiscenter Flash Travel, Lingerie Agnes, Axa Bank Peggy MeiresonG
ne, Bakkerij Rutsaert, Louis Delhaize, Brasserie ’t Klooster, Oxfam-Wereldwinkel, Fotografie Maes,
Authentic Flowers (B. de Gieylaan 33), Juwelier Vanhoutteghem, Apotheek Vermassen, Bookshop
Marian, Voeding Vyncke, Bakkerij Van Hecke, Slagerij Notebaert, Fietsen/bromfietsen Koen, VDB
ijs-center (B. de Gieylaan 129), Voeding Poldergoed, Deauville sports & classics, Voedingsconsulente Veerle De Rocker (Het Wijngaardeke 12), diensten gemeentehuis, Record Bank & Verzekeringen,
Bloemen in het Kwadraat (Kasteellaan 27), gemeentelijke bibliotheek, VDK Spaarbank (Kerkplein
4), CM De Pinte, Aveve tuincentrum, Tuin- en verhuurcenter Thienpont, Bakkerij Hanssens, Heyse
Kitchen Art, Mari Mile fashion store, Keltra, Multi Service Center (schoenmakerij - nieuwkuis),
Apotheek Benedicte Van Heule, À propos objects, De Wilde E. Verf- & behangcentrum, Slagerij
André Haerinck, OCP, Elektro Chris Dhondt, Bakkerij Deloof (Zwijnaardse stw 670, Gent)


Hulp nodig bij het invullen van de belastingaangifte?
De zitdag voor het invullen van de belastingaangifte in De Pinte gaat door op donderdag 11 juni
2009 tussen 9 tot 12 uur en 13.30 tot 16 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.
Belastingplichtigen kunnen hun aangifte eveneens laten invullen bij de FOD Financiën, Zuiderpoort
Blok B, Gaston Crommenlaan 6, 9050 Gent en dit tot de uiterste datum voor het indienen van de
aangifte (30 juni 2009).
Federale Overheidsdienst Financiën, Controle Gent 12, tel. 02 579 21 50
www.depinte.be

Gemeente De Pinte zoekt jobstudenten en communicatieambtenaar
Voor de zomervakantie (maanden juli, augustus en september) zal de gemeente De Pinte opnieuw
een beroep doen op jobstudenten. Het aantal jobstudenten en de diensten waar zij tewerkgesteld
zullen worden, werden vastgelegd tijdens de gemeenteraadszitting op 20 april (te laat dus voor
opname in deze Infokrant). Verdere info vindt u onder de rubriek Nieuws op de startpagina van de
gemeentelijke site www.depinte.be.
Geïnteresseerden voor de tijdelijke vervanging van de communicatieambtenaar (periode: 22 juni
tot en met 20 november 2009) vinden meer info op www.depinte.be > Nieuws (uiterste inschrijvingsdatum: 5 mei 2009).

Premies van de Vlaamse overheid voor huurders en eigenaars
De tegemoetkoming in de huurprijs
De tegemoetkoming in de huurprijs ondersteunt
mensen met een laag inkomen die verhuizen van een
slechte, onaangepaste woning naar een goede, aangepaste woning.
De Vlaamse overheid beoordeelt zowel de woning die verlaten wordt als de nieuwe woning en
beslist of deze woningen voldoen aan de wettelijke voorwaarden. De nieuwe huurwoning mag
geen kamer of een gesubsidieerde sociale huurwoning zijn. Het moet gaan om een woning waar
geen manifeste gebreken of veiligheids- of gezondheidsrisico’s zijn. De woning moet aangepast
zijn aan de samenstelling van het gezin en/of aan de fysieke mogelijkheden van bejaarden of gehandicapten.
Tot ten laatste zes maanden na de verhuis kan de tegemoetkoming aangevraagd worden. Ook zij
die verhuizen naar een woning verhuurd door een sociaal verhuurkantoor, kunnen de tegemoetkoming in de huurprijs aanvragen.
De renovatiepremie
De renovatiepremie is een steun voor eigenaar-bewoners die hun woning grondig renoveren of
verbouwen. De premie kan aangevraagd worden nadat de werken zijn uitgevoerd. Met de renovatiepremie geeft de Vlaamse overheid inwoners de kans om de kwaliteit van hun woning aanzienlijk
te verbeteren.
De renovatiepremie wordt toegekend voor een algemene renovatie, dus voor structurele werkzaamheden die de toestand van de woning grondig verbeteren. Kleinere ingrepen, die vooral gericht zijn op de verhoging van het comfort, worden mee gesubsidieerd, maar alleen als er ook
grotere renovatiewerkzaamheden uitgevoerd worden. Het resultaat van de werkzaamheden moet
zijn dat de woning structureel gezond is.
De verbeterings- en aanpassingspremie
Of u nu eigenaar of huurder bent, het kan zijn dat uw woning op een gegeven moment niet meer
aan de normen beantwoordt: ze wordt te klein, de sanitaire of elektrische installaties zijn verouderd, of het dak is aan een herstelbeurt toe.
Nieuw vanaf 1 januari 2009 is dat ook dak- of zoldervloerisolatie gesubsidieerd worden. De
isolatie van het dak zelf of van de zoldervloer gelegen onder een hellend dak, moet een warmteweerstand Rd hebben van minimaal 3 m²K/W. Dat daaraan voldaan is, moet blijken uit de factuur
of uit een verklaring van de geregistreerde aannemer die de werkzaamheden uitgevoerd heeft of
van de architect die toezicht uitgeoefend heeft op de werkzaamheden. Dit onderdeel van de verbeteringspremie is een aanvulling van de dakisolatiepremie (E 500, aanvragen via de netbeheerder)
en het premiebedrag hangt af van de oppervlakte.
Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u terecht bij:
• de gemeente (huisvestingsambtenaar en www.depinte.be) en het OCMW
• Wonen Oost-Vlaanderen, Gebr. Van Eyckstraat 4-6, 9000 Gent, tel. 09 265 45 11
• de Vlaamse Infolijn: 1700
• de websites www.vlaanderen.be/bouwenenwonen en www.premiezoeker.be en
www.energiesparen.be/vlaamsedakisolatiepremie
Deze tekst bevat een vereenvoudigde voorstelling van de reglementering. Alleen de officiële reglementering heeft rechtskracht.
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milieu en duurzaamheid
Milieukalender
• Containerpark
Het containerpark is gesloten op vrijdag en
zondag en op wettelijke feestdagen.
Openingsuren
maandag
/
dinsdag
9 -12
woensdag /
donderdag 9 -12
		
zaterdag
9 -12

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

Bij een bezoek aan het containerpark dient
u zich steeds een kwartier vóór sluitingstijd te registreren.
• Composteren
Interesse in de aankoop van een compostvat of compostbak. Bestellen kan bij de milieudienst (milieudienst@depinte.be). Een compostvat kost 13,50 euro, een compostbak 27 euro (levering aan
huis inbegrepen) en een beluchtingsstok 2 euro.
Er zijn demonstraties composteren op de demoplaats aan het containerpark op zaterdag 13 juni en
tijdens de bloemenmarkt Dorp Zevergem op zondag 10 mei.
Tijdens deze demo geven de compostmeesters tips en uitleg over compost(eren).
In het artikel over Juni Compostmaand (hierna) leest u meer over het thema van dit jaar en wat u
kunt winnen!
• Herbruikbare goederen
De vzw Ateljee haalt gratis herbruikbare goederen op. U kunt hen contacteren via het nummer
09 224 07 15. U kunt de herbruikbare goederen ook zelf brengen naar de Kringwinkel Ateljee,
Slachthuisstraat 18 in Deinze (open van maandag tot vrijdag van 10 tot 18 uur, op zaterdag van 10
tot 17 uur). Meer info op www.ateljee.info.
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• Klein Gevaarlijk Afval (KGA)
De inzameling gaat door op vrijdag 19 juni van 9 tot 12 uur op het dorp van Zevergem en van 13
tot 16 uur in de Kastanjestraat, op zaterdag 20 juni van 10 tot 16 uur aan de achterzijde van het
gemeentehuis.
Raadpleeg de Kalender Selectieve Ophaling 2009 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.

Juni Compostmaand leert hobbytuiniers genieten
van snoeihout
Vlaco vzw en de OVAM lanceren voor de zesde keer Juni Compostmaand.
Tijdens deze campagne organiseren de Vlaamse compostmeesters in zo’n
www.depinte.be

100 gemeentes kringloopdemo’s. Op deze kringloopdemo’s krijgen hobbytuiniers gratis tips over
hoe zij hun snoeihout binnen de perken kunnen houden en verwerken in hun tuin.
Win een hakselaar tijdens Juni Compostmaand
Bovendien maakt elke bezoeker ook dit jaar kans op een prachtige en praktische prijs. In Vlaanderen
zijn er 26 hakselaars ter waarde van 665 euro te winnen! De bezoeker vindt het wedstrijdformulier
tijdens elke activiteit.
www.junicompostmaand.be is vernieuwd
Meer informatie over kringlooptuinieren en de activiteitenkalender vindt de hobbytuinier op de
vernieuwde website www.junicompostmaand.be.
Snoeihout verwerken in de tuin
Compostmeester Guido: “Snoeihout past op allerlei manieren in elke tuin. Zo kan je houtsnippers als
mulch tussen struiken en aan de voet van hagen
gebruiken of er een tuinpad mee aanleggen. Of je
gebruikt ze om je compostvat te verluchten. En een
takkenril kan net dat slordige hoekje afschermen of
een doorgang afsluiten. We geven elke bezoeker
een tip op maat en iedereen krijgt nog meer ideeën
mee in het gratis tipboekje.”
Creatievelingen doen ideeën op voor vlechtwerkjes
om bloemperken mooi mee af te boorden of voor
decoratie in de tuin of aan het terras.
Kringloopdemo op zaterdag 13 juni van 14 tot 17
uur op de demoplaats aan het containerpark (naar
links na het niet-betalende gedeelte).
Elke bezoeker ontvangt:
• een biologisch afbreekbare balpen
• compost in bulk of in zakjes
• brochures over compost(eren) en kringlooptuinieren
• een boekje met tips over het gebruik van snoeihout
• een wedstrijdformulier om een hakselaar en een compostbak of compostvat te winnen!

Sorteer uw bouw- en sloopafval
Dat de Belg met een baksteen in zijn maag geboren wordt, is alom geweten. Waar je ook komt,
zie je wel één of meerdere bouwwerven. Maar dat bouw- en sloopafval (alle afvalstoffen die afkomstig zijn van het bouwen, renoveren en slopen van gebouwen en constructies of van de aanleg
en opbraak van wegen en verhardingen) in volume één van de grootste afvalstromen is, is minder
geweten. Door de activiteiten van bouwen, renoveren en slopen komt per jaar naar schatting 6,6
tot 8 miljoen ton bouw- en sloopafval in Vlaanderen vrij. Bouw- en sloopafval is dan ook een van
de omvangrijkste afvalstromen in Vlaanderen. Ter vergelijking: alle Vlaamse huishoudens samen
produceren ‘slechts’ 3 miljoen ton huishoudelijk afval.
Het is daarom van groot belang om bij bouw- of verbouwingswerken het bouw- en sloopafval zoveel mogelijk te sorteren. Het klinkt misschien tegenstrijdig, maar het overgrote deel van bouw- en
sloopafval kan na recyclage wel degelijk opnieuw gebruikt worden. Op dit ogenblik wordt meer
dan 85 % van het ingezamelde bouw- en sloopafval hergebruikt als secundaire grondstof. Puinafval wordt naar een puinbreekinstallatie afgevoerd, die het zal breken en zeven. Dit breekpuin kan
dan opnieuw gebruikt worden als grondstof in de bouwsector (bijvoorbeeld grondfundering van
opritten, terrassen, wegenbouw, ...). Je kiest best voor breekpuin met een COPRO-garantielabel.
Dan beschik je gegarandeerd over gerecycleerd puin dat voldoet aan de gedefinieerde kwaliteitseisen. Ook houtafval, kunststof, glas en metaal kunnen makkelijk gesorteerd en vooral gerecycleerd
worden.

11

Zorg alvast minstens voor de gescheiden inzameling van volgende fracties:
• Steenpuin (bakstenen, beton, …): Zorg dat deze container niet verontreinigd wordt met ander
materiaal. Hoe zuiverder het puin hoe eenvoudiger het kan gerecycleerd worden in puingranulaten.
• Gyproc (zowel witte als groene platen): Deze worden nadien verwerkt tot gipspoeder voor de
productie van nieuwe gipsplaten.
• Vlak glas (vensterglas, spiegels gelaagd glas, …): Dit vlak glas wordt opnieuw gesmolten en verwerkt voor de aanmaak van nieuw glas.
• Asbestcementafval: bij het verwijderen van asbestcementplaten dien je voorzichtig te handelen.
Het belangrijkste aandachtspunt is dat je asbestcementplaten niet mag breken! Dan komen de
vezels vrij die gevaarlijk zijn voor de gezondheid van de mens. Op alle containerparken is er sinds
begin dit jaar hiervoor een specifieke container. Asbestcementplaten belanden daarna op een
specifieke stortplaats die ook moet voldoen aan strenge milieunormen. Asbestcementplaten worden nu niet meer gebruikt, maar komen nog voor in oude woningen.
• Gevaarlijk afval: Houd batterijen, verfrestanten, olie, solventen, spuitbussen, teerhoudend afval,… apart.
• Inert afval: Alle zaken die uit porselein, keramiek of niet recycleerbaar glas zijn gemaakt (cellenbeton, lavabo, wc, bad, ovenschotels, ...). Dit is afval dat niet meer herbruikt kan worden en op
een stortplaats belandt.
• Metaal
Ook folies, verpakkingen, papier en karton, isolatiemateriaal, ... kunnen uiteraard apart ingezameld
worden.

Projecten duurzaamheid & milieu
In het kader van de Samenwerkingsovereenkomst (milieu - duurzaamheid) kunnen er jaarlijks projecten ingediend worden die voor de helft gesubsidieerd worden door de Vlaamse overheid.
Voor 2008 werden volgende projecten goedgekeurd:
1) Bescherming van vleermuizen en kerkuil op de kerken van De Pinte en Zevergem in samenwerking met JNM (Jeugdbond voor Natuur en Milieu)
2) Duurzaam school-woonverkeer			
3) REG-maatregelen lokalen verenigingen
Bescherming vleermuizen - kerkuil
Het project met betrekking tot de bescherming
van de kerkuil en vleermuizen werd uitgevoerd
door de JNM in samenwerking met Bataction
(samenwerking tussen ANB en vleermuizenwerkgroep Natuurpunt).
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Voor de kerkuil werd op de kerk van De Pinte
een speciale nestkast geplaatst. Op de kerk van
Zevergem is dit nog in uitvoering.
Vleermuizen hebben een rustige, warme, tochtvrije plaats nodig om hun jongen groot te
brengen. Ze moeten natuurlijk ook in de zolder binnen geraken, daarvoor werden invliegopeningen voorzien. Op de zolder zelf dienen ze over genoeg wegkruipmogelijkheden te
beschikken. Dit was te realiseren door het plaatsen van een speciale Nursery box. Vleermuizen
zijn heel nuttige dieren. Elke vleermuis eet meer dan driehonderd muggen per nacht! Een veel
groter effect dan elke vliegenmepper, spuitbus of muggenmelkje! Toch zijn vleermuizen sterk
bedreigd en zijn dergelijke initiatieven zeker noodzakelijk.

Wedstrijd ‘Wijken voor meer natuur!’
Met de actie ‘Wijken voor meer natuur!’ wil de gemeente zowel wijken als individuen stimuleren
om hun voortuintje op een natuurlijke wijze in te richten met streekeigen beplanting. Onlangs
kreeg u een folder in de bus om onze gemeente natuur-rijker te maken.
www.depinte.be

Deze actie kadert in de Week van de Aarde (met als thema biodiversiteit) en in het gemeentelijke
cultuurbeleidsplan rond wijkwerking. De gemeente grijpt deze kans aan om meer leven in de wijken te brengen. Een buurt- en wijkwerking stimuleert het gemeenschapsleven in de verschillende
wijken, zodat de buurbewoners zich goed voelen en wijken aantrekkelijker worden voor nieuwe
bewoners.
Er wordt hieraan een wedstrijd gekoppeld met de mogelijkheid
om deel te nemen in verschillende categorieën:
• individu: natuurlijkste tuin
• individu: mooiste gevelbegroeiing
• wijk: natuurlijkste tuinen of gemeenschappelijke tuin/plein
• wijk: mooiste gevelbegroeiingen
Meer info, het wedstrijdreglement en inschrijvingsformulier zijn beschikbaar op www.depinte.be,
bij de duurzaamheidsambtenaar of cultuurbeleidscoördinator (in het gemeentehuis). De bekendmaking van de winnaars gebeurt tijdens de braderie op zondag 13 september. Alle deelnemers
worden hiervoor tijdig verwittigd.

cultuur & vrije tijd
Een lege muur? Geen kunst aan: de artotheek.
Heb je ook een lege muur waarvan je al lang vindt dat een schilderij
er mooi zou hangen, maar vind je dat allemaal zo duur of kan je
moeilijk een keuze maken? Dan is de artotheek zeker iets voor jou,
want je kunt verschillende werken kiezen en al eens uitproberen in je
woonkamer.
De catalogus en alle info vind je op
www.depinte.be/artotheek.aspx.

Met buurtfeesten en lokale initiatieven
Binnenkort komt de Vlaamse feestdag er opnieuw
aan en dus is er de jaarlijkse 11-daagse Vlaanderen
Feest! die loopt van 1 tot 11 juli. Deze campagne nodigt zoveel mogelijk organisatoren uit om de aanloop
naar het Feest van de Vlaamse Gemeenschap en de
Vlaamse feestdag zelf te vullen met buurtfeesten in
straten of wijken en met verenigingsinitiatieven die mensen samenbrengen voor positief gemeenschapsleven.
Ter gelegenheid van het Feest van de Vlaamse Gemeenschap in 2009 is er voor gangmakers van
dergelijke activiteiten tussen 1 en 11 juli een feestcheque mogelijk van maximaal 200,9 euro.
Via deze feestcheque participeert Vlaanderen Feest! tot maximaal 200,9 euro in bewezen organisatiekosten voor initiatieven die zich, met hun programma en de promotie die zij daarvoor
voeren, integreren in de campagne. Huur van infrastructuur en materiaal om de activiteit mogelijk
te maken, aanmaak van invitaties of aankondigingen, evenals vergoedingen voor producten of optredens en voorstellingen die het programma stofferen, kunnen gelden voor het krijgen van deze
tussenkomst.
Er snel bijzijn met de kandidatuurstelling is wel de boodschap! Een aanvraag om te kandideren
moet zo vlug mogelijk en uiterlijk voor 11 mei verstuurd worden naar het secretariaat Vlaanderen
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Feest! De eerste 1 100 initiatieven die geldig kandideren voor opname in de campagne en participatie in organisatiekosten, komen in aanmerking.
Geïnteresseerde organisatoren vinden alle informatie over de te vervullen voorwaarden en de te
leveren bewijsvoering na afloop van het initiatief via de campagnewebstek www.vlaanderenfeest.
be. U vindt hier ook de aanvraagformulieren.

Week van de Amateurkunsten: programma
De activiteiten georganiseerd in het kader
van de Week van de Amateurkunsten zijn
gratis.
VRIJDAG 24/04 - 10/05
Fototentoonstelling
Opening
25 april om 15 uur
Waar
In de uitstalramen in het
centrum van De Pinte
namelijk Baron de Gieylaan,
Pintestraat en Europaplein
Wie
Freddy Buysse, Anne Celis, Lieve De Bruyker, Katrien De Cock, Monique Delanghe,
Jean-Pierre De Weirdt, Frank Henrist, Willy Hillewaere, Karel Lemaitre, Erna Rouaen,
Leo Van Steenbergen (Fotoclub De Spiegel)
Op zaterdag 25 april wordt deze tentoonstelling vanaf 15 uur ingewandeld op de tonen van de
Red Lion Pipeband en alle deelnemende zaken worden bezocht. Start aan het Kerkplein. De tentoonstelling loopt van vrijdag 24 april tot en met zondag 10 mei 2009.
MAANDAG 27/04 om 20 uur
Film Baba ‘Aziz
Waar
Raadzaal van het gemeentehuis in De Pinte
Wat
Tunesische film (2004) van Nacer Khemir
Wie
Fotoclub De Spiegel
De blinde grootvader Aziz trekt met zijn kleindochter Ishtar door de woestijn naar de bijeenkomst
van de derwisjen. Prachtige woestijnbeelden, soefis, mystiek, verhalen zoals in duizend en één
nacht … Een juweeltje.
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DINSDAG 28/04 om 20 uur
Workshop Photoshop
Wat
Introductie over en eenvoudig gebruik van Photoshop
Waar
Raadzaal (gemeentehuis), Koning Albertlaan 1
Wie
Leo Van Steenbergen (Fotoclub De Spiegel)
Wij leven in de eeuw van het photoshoppen: beelden worden gemanipuleerd in goede of in slechte
zin, hoofden worden van het ene naar het andere lichaam verplaatst, kleuren worden veranderd en
in het beste geval worden storende elementen weggeveegd. Deze avond is bedoeld voor personen
die van Photoshop NIETS afweten maar er toch iets willen van opsteken. Deze voordracht wordt
geïllustreerd met voorbeelden.
DONDERDAG 30/04 om 20 uur
Italiaanse digitale audiovisuele reeksen
Wat
Italiaanse AV-reeksen
Waar
Raadzaal (gemeentehuis), Koning Albertlaan 1
Wie
Maurice Dorikens en Johan Werbrouck (Fotoclub De Spiegel)
Deze avond wordt ingericht in samenwerking met D.C.B. (diaporamaclub België) en gezien als een
workshop: wat is er eigen aan Italiaanse AV-reeksen, wat zijn de moeilijkheden met vreemde talen
in het diaporama? Een tiental Italiaanse reeksen worden geprojecteerd.
VRIJDAG 01/05 - 03/05
Art @ De Pinte
Wat
Kunsttentoonstelling
Waar
Kasteel Scheldevelde (benedenverdieping en kelderruimtes), Kasteellaan 41
Uren
Doorlopend van 10 tot 18 uur
Wie
Karina Alisch, Henny Bolder, Jimmy De Brueker, Jenny De Corte, Eddy De Haese,
Irene De Meurechy, Lieve De Vos, Maria Gelaude, Ivo Houbrix, Fazia Leklou,
www.depinte.be

Jean Lootens, Nicole Pieters, Silvie Sonneville, Anja Van Droogenbroeck,
Ann Van Durme, Katrien Van Lancker, Nicole Van Landuyt en Martine Walraeve
Tijdens het weekend stellen de actieve ARTiesten hun werk tentoon in de benedenverdieping en
de kelder van het kasteel. Ook de tentoonstelling ’midzomernachtdroom’ is hier te bezichtigen. Zie
pagina 17 voor meer info.
ZATERDAG 12/09 - 14/09
Braderie-expo
Wat
Kunsttentoonstelling
Waar
Raadzaal (gemeentehuis), Koning Albertlaan 1
Wie
Art @ De Pinte
Opening van de tentoonstelling met live muziek.

LEADER: een overzicht
Het werd al aangekondigd, Zevergem is officieel een LEADER-gebied. In 2009 wordt op zoek gegaan naar de identiteit van dit Scheldedorp: Wat is Zevergem? Hoe zien de inwoners hun dorp? En
vooral: welk kunstwerk weerspiegelt dat.
Het zal u ongetwijfeld niet ontgaan zijn, de voorbije weken werden verschillende activiteiten georganiseerd om op zoek te gaan naar een passend beeld. De Vastenavond (met Zevergemse liederen),
Duister Erfgoed, een film van het dorp in de jaren ’50, de grote Zevergem quiz, een lenteconcert van
de Harmonie van Zevergem, sneukelen van sprookjes, poëziewedstrijd ‘Dicht op de muur’, schilderwedstrijd ‘Verf op de muur’, … En mocht dat nog niet genoeg zijn, dan volgt dit programma:
MAANDAG 27/04 vanaf 14 uur
Vroeger deed ik mijnen was
Wat
Praatcafé, een confrontatie tussen kinderen en 55-plussers met mondeling erfgoed
en pannenkoeken.
Wie
KVLV Zevergem, Vrije Basisschool Zevergem
Waar De Veldblomme, Veldstraat 50
ZATERDAG 02/05 en ZONDAG 03/05
Zevergem zendt signalen uit
Wat
Talrijke demonstraties en info over radiosignalen, opsporen van verborgen zenders
(fox-o-ring) en communicatie met het ISS ruimtestation.
Wie
Radio amateurs
Waar Omgeving Dorp
ZONDAG 10 MEI
Bloemenmarkt
Bekendmaking van de beelden door de werkgroep 7.6.9
ZATERDAG(avond) 23/O5 en ZONDAG (voormiddag) 24/05
Slothappening
Wat
‘Zevergem tussen verleden en toekomst’: overzichtstenstoonstelling, historische duiding
door de heemkundige kring, fotoreportage, Zevergem zingt, beeldenstormdebat,
streekgerechten.
Wie
Werkgroep 7.6.9
Waar Omgeving Dorp
Oproep: fotomateriaal over Zevergem
Voor de overzichtstentoonstelling op 23 mei is de werkgroep 7.6.9 op zoek naar allerhande foto’s
en beelden. Het gaat om foto’s van Zevergem, van vroeger tot nu. Het moet namelijk een levendig
overzicht worden waarbij Zevergem, haar inwoners, gebeurtenissen, feesten en haar omgeving
goed in beeld wordt gebracht. Uw inzending is medebepalend voor het halen van dit doel! Uiteraard wordt uw inzending met de grootste zorg behandeld en geretourneerd. Iedereen die iets gaat
inzenden, alvast bedankt!
Graag uw inzendingen met vermelding van ‘Ons beeld van Zevergem’, voorzien van naam en
adres, sturen naar de cultuurdienst: Bram De Lameillieure, Koning Albertlaan 1, 9840 De Pinte.
Sluitingsdatum is 5 mei. Wie geen originele foto’s durft uit te lenen, mag ook scans opsturen.
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Zevergem kiest haar beeld
Op zondag 7 juni is het dan zover, Zevergem kiest haar beeld. Er worden dus niet alleen Vlaamse en
Europese bollekes gekleurd. Het kiesreglement en de plaats van de stemhokjes worden later meegedeeld. Eén ding staat vast: U BESLIST MEE. Om 15.30 uur wordt de uitslag in café ‘t Boldershof
bekendgemaakt aan het gemeentebestuur en de cultuurraad.
Europees landbouwfonds voor
Plattelandsontwikkeling: Europa
investeert in zijn platteland.

De Pintse Dorpsfeesten

Sinksen kermis - opening park Viteux
Ter gelegenheid van Sinksen kermis en de officiële opening van het park en kasteel Viteux wordt
aan de hele bevolking van De Pinte en omgeving volgend volledig gratis programma aangeboden.
• Zaterdag 30 mei 2009
Namiddag:
Kinderanimatie (tekenen, schilderen, workshops, springkasteel)
Avondprogramma: - Het Swingschaap (coverband)			
- Lady Linn and her Magnificent Seven		
Gratis inkom voor alle optredens.
Afsluitend:
After party’s in diverse cafés

• Zondag 31 mei 2009
11.00 – 12.00 uur: Gratis receptie voor iedereen
aangeboden door Restaurant Kasteel Viteux,
gevolgd door een muzikaal aperitiefconcert
14.00 – 18.00 uur: Viteux Paris (Montmartre): kunstenaars, oude boeken, wijnkraampjes,
oesterbar en Franse sfeer
Muzikale omlijsting:
- Jan Parent met zangeressen Viviane (Edith Piaf) & Annelies
- Noel Fack (accordeonoptreden met Franse musettes, java’s en tango)
Gratis inkom voor alle optredens.
Afsluitend:
After party’s in diverse cafés
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Dit volledige programma is een organisatie van de werkgroep ‘dedorpsfeesten’ met ondersteuning
van het gemeentebestuur en medewerking van diverse horecauitbaters.

28/6: Gemeentelijke fietstocht
Traditiegetrouw is er de gemeentelijke fietstocht als afronder voor de actie ‘Met belgerinkel naar
de winkel’ (zie pagina 7).
De fietstocht voor het hele gezin (met een afstand van 20 à 25 km), aan een rustig tempo, gaat
door op zondag 28 juni 2009 op het grondgebied van de gemeente (het is dus mogelijk om in te
korten).
We verzamelen om 9.50 uur op het gemeenteplein in de Baron de Gieylaan (voor het gemeentehuis) en vertrekken om 10.00 uur stipt.
De aankomst - na een deugddoende fietsrit - is voorzien om 12 uur op het gemeenteplein. Een
verfrissing wordt aangeboden door de gemeente.
Hopend op een zonnige dag en jouw aanwezigheid.
www.depinte.be

Midzomernachtdroom
“Wat achter ons ligt en wat voor ons ligt …
valt in het niets bij wat in ons ligt!”
R.W. Emerson
De kunstenaartjes van ons Kunstatelier voor Kinderen en de residenten van de serviceflats van
Solidariteit van het gezin, nodigen jullie uit op hun tentoonstelling rond de ‘Midzomernachtdroom’
van William Shakespeare in de Tijgerstraat in Gent. De opening ging door op zaterdag 25 april
2009.
Deze tentoonstelling, in het kader van de Week van Amateurkunsten ‘Van Harte’, loopt tot 29
april 2009 en wordt verdergezet tijdens het weekend van 1 tot 3 mei in het Kasteel Scheldevelde,
Kasteellaan in De Pinte (zie artikel ‘Week van de Amateurkunsten: programma’ op pagina 14).
De toegang is gratis … U komt toch ook?!
Meer info?
ART @ DE PINTE vzw
artdepinte@live.be

Bloemenmarkt Zevergem 2009
UITNODIGING
voor de 23ste uitgave van de bloemenmarkt in
Zevergem
op zondag 10 mei 2009
op het Dorp van 8 tot 12 uur
programma:
• verkoop van éénjarige bloemen (geranium,
salvia, petunia, waterbegonia, …) door de
plaatselijke bloemist
• verkoop van vaste planten door de plaatselijke
tuinaanleggers
• verkoop van geschenkartikelen en graveerwerk
• demonstratie composteren
• drankverkoop door de Wezel

Activiteiten buurtvereniging Het Wijngaardeke
Ontbijt en straatfeest
Op zondag 28 juni houdt buurtvereniging Het Wijngaardeke zijn jaarlijkse straatfeest met ontbijt als start en een optreden als afsluiter. Deze keer
wordt alles samen georganiseerd, op dezelfde dag.
Programma:
• Van 10 tot 12 uur: ontbijt (brunch). Prijs: 8 euro voor volwassenen, 5 euro voor kinderen tot
twaalf jaar. Inschrijven nodig tegen 19 juni.
• Aansluitend: straatfeest. Taart en koffie, schietstuiveren, demonstratie ropeskipping, kinderspelen, bollen (als het terrein aangepast is), ... Inschrijven niet nodig.
• Rond 18 uur: Optreden ‘Electric Blond’. Dit is een funkie groep met enkele Zevergemnaars als
uitvoerders. Zij waren vorig jaar ook te horen op Zeverrock. Gratis te bewonderen!
Iedereen is van harte welkom en mag gerust vrienden en familie meebrengen.
Met dank aan de gemeente De Pinte.
Fietsen
Zoals ieder jaar gaan we opnieuw samen met KVLV Zevergem fietsen in de maanden mei, juni, juli
en augustus. We fietsen recreatief ongeveer 25 km met een tussenstop. We verzamelen om 19.15
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uur aan de kerk van Zevergem. Bij slecht weer gaat de tocht niet door.
De data zijn: donderdag 7 mei, dinsdag 19 mei, donderdag 11 juni en dinsdag 23 juni. Deze tochten worden door buurtvereniging Het Wijngaardeke uitgestippeld, die in juli en augustus (op 2 en
14 juli, 6 en 18 augustus) door de KVLV Zevergem.
Buurtvereniging ‘Het Wijngaardeke’
Willy Hoof, tel. 0494 67 34 08, e-mail: willy.hoof@telenet.be

Overzicht activiteiten Kunstkring Centaura
- Groepstentoonstelling Cultureel Centrum Wachtebeke
Open tot en met 4 mei van 14 tot 17 uur.
- Deelname aan wedstrijd / tentoonstelling ‘Europese Kunstverdienste’
19 juni tot en met 12 juli
Gemeentehuis De Panne. Elke dag open van 10 tot 17 uur. Gratis toegang.
- Groepstentoonstelling ‘Oude Kerk’ van Vichte
Opening op 3 juli om 19.30 uur.
Open op 4, 5, 12 en 13 juli van 13 tot 17 uur.
Gratis toegang.

Blazers en slagwerkers welkom
Kriebelt het als je naar een orkest luistert?
Bespeel je een blaasinstrumentinstrument of slagwerk?
Speelde je ooit op een blaasinstrument?
Zin om op opnieuw te musiceren, maar je weet niet waar?
Alle blaasinstrumenten zijn welkom, in het bijzonder hobo’s, klarinetten, tenor- en baritonsaxen, hoorns, trompetten, tuba’s, trombones.
Slagwerkers in het algemeen en zeker een paukenist zouden we evenzeer graag verwelkomen.
U voelt zich aangesproken? Kom eens langs op donderdag (elke week)
om 20 uur in de Parochiezaal, Baron de Gieylaan in De Pinte.
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Meer weten?
Bezoek de site www.harmonieorkest.be.
Neem contact op met onze voorzitter yves.gazelle@skynet.be
of 0476 28 55 07
Kom vrijblijvend een repetitie bijwonen.

￼

www.depinte.be

Voor NONA in concert
De vzw NONA, die hulp
biedt aan Roemeense kinderen, is al aan de achtste
editie van haar jaarlijkse
benefietconcert toe en nodigt u dan ook van harte
uit op zaterdag 9 mei om 20 uur in de parochiekerk van De Pinte.
Tijdens het concert wordt orgelspel afgewisseld met
mannenstemmen. Het orgel wordt bespeeld door
Edward De Geest, organist van de Sint-Baafskathedraal te Gent, terwijl de zang gebracht wordt door
het vocaal ensemble De Kleine Kantorij uit De Pinte,
dat onder de leiding staat van Jan Verbrugge en
eveneens zijn steentje bijdraagt bij de organisatie
van het concert.
Kaarten kosten 10 euro in voorverkoop (12 euro aan
de ingang), lagereschoolkinderen betalen 5 euro.
U kunt hiervoor terecht bij het secretariaat van de
vzw, Serafien de Ryckelaan 21, tel. 09 282 85 78, email: nonamechild@telenet.be, bij de bestuursleden
van de vzw NONA en bij de zangers van de Kleine
Kantorij.

bibliotheek
Jeugdboekenweek
Tijdens de jeugdboekenweek kwamen er veertien klassen het ‘stapel op boeken’-spel spelen in de
bibliotheek. Via allerlei vragen en opdrachten moesten de kinderen zoveel mogelijk boeken proberen te winnen. Elk groepje kreeg op het einde een boek mee voor in de klasbibliotheek. De overige
boeken worden tijdens de openingsuren in de bib verkocht aan 0,50 euro per stuk.
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Nieuw en oud
• Er werden een heleboel nieuwe kookboeken aangekocht, alsook nieuwe anderstalige literatuur.
• Nieuwe dvd’s zijn: Ben X, Ginger e Fred, Mephisto, The house of the spirits, Good bye Lenin!,
The Pianist, Nowhere in Africa, Gladiator, De verloren schat van de tempelridders, Knetter, …
Deze dvd’s kunnen aan 1,25 euro per stuk uitgeleend worden en dit voor 3 weken.
• Oudere boeken worden verkocht tijdens de openingsuren aan 0,50 euro per stuk. Maandelijks
wordt dit aanbod aangevuld.

Nieuw bibliotheeksysteem PBS
Vanaf mei zit de bibliotheek op het Provinciaal Bibliotheeksysteem. Van thuis uit zien of een
object aanwezig is in de bib of uitgeleend, kon al, maar nu kan er ook online verlengd en gereserveerd worden. Leners kunnen zich ook registreren op Mijn Ovinob. Meer hierover in de volgende
Infokrant.

Openingsuren
De bib is gesloten op:
• donderdag 21 mei (Hemelvaartsdag)
• maandag 1 juni (pinkstermaandag)
Openingsuren:
maandag
18 - 20 uur
dinsdag
17 - 19 uur
woensdag
15 - 18 uur
donderdag
16 - 19 uur
zaterdag
10 - 12 uur

sport
Sportdienst De Pinte organiseert
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In dit nummer vind je informatie over de sportkampen in de zomervakantie. Daarnaast ook een
(foto)verslag van het sportkamp in de krokusvakantie, de sportklassen en de dag ‘Zwemmen zonder grenzen’. Tenslotte wordt ook het fietsnetwerk Oost-Vlaanderen kort voorgesteld.
Met vragen, opmerkingen en voor inschrijvingen kan je steeds terecht bij:
Ontmoetingscentrum Polderbos
Polderbos 20, 9840 De Pinte
tel. 09 280 98 40
e-mail: sportdienst@depinte.be

Sportkampen
Algemene informatie sportkampen
Zoals steeds is er een vaste inschrijvingsdag. Om 9 uur krijgt elke geïnteresseerde deelnemer (inwoners of schoolgaande jeugd in De Pinte of Zevergem) de mogelijkheid zich telefonisch in te
schrijven. Dit tot onze lijsten het maximum aantal deelnemers bereiken. Indien volzet, kan je steeds
inschrijven op de reservelijst. Om 14 uur krijgen alle andere geïnteresseerden de mogelijkheid zich
telefonisch in te schrijven.
Opgelet, vanaf 2009 wordt voor inwoners een basistarief gehanteerd, voor niet-inwoners zal een
www.depinte.be

meerprijs gerekend worden. Verdere info in verband met deze tarieven 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 of geraadpleegd op de website www.depinte.be.
Overzicht sportkampen en inschrijvingsdata zomer 2009:
VOOR KLEUTERS:
KAMP 1: van maandag 6 juli t.e.m. vrijdag 10 juli 2009
Telkens van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur. Er is steeds opvang voorzien vanaf 8 uur en tot 18
uur. Tijdens dit kamp komen de kleuters gedurende een volledige dag sporten en knutselen.
-> Inschrijven kan telefonisch op dinsdag 12 mei
KAMP 2: van maandag 13 juli t.e.m. vrijdag 17 juli 2009
Telkens van 13 tot 16 uur. Opvang is mogelijk tot 18 uur.
-> Inschrijven kan telefonisch op woensdag 13 mei
KAMP 3: van maandag 24 augustus t.e.m. vrijdag 28 augustus 2009
Telkens van 13 tot 16 uur. Opvang is mogelijk tot 18 uur.
-> Inschrijven kan telefonisch op dinsdag 19 mei
VOOR DE LAGERE SCHOOL:
KAMP 1: van maandag 6 juli t.e.m. vrijdag 10 juli 2009
Telkens van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur.
Opvang is mogelijk vanaf 8 uur en tot 18 uur.
-> Inschrijven kan telefonisch op dinsdag 12 mei
KAMP 2: van maandag 13 juli t.e.m. vrijdag 17 juli 2009
Telkens van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur.
Opvang is mogelijk vanaf 8 uur en tot 18 uur.
-> Inschrijven kan telefonisch op woensdag 13 mei
KAMP 3: van maandag 24 augustus t.e.m. vrijdag 28 augustus 2009
Telkens van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur.
Opvang is mogelijk vanaf 8 uur en tot 18 uur.
-> Inschrijven kan telefonisch op dinsdag 19 mei
Verdere info in verband met de thema’s van de kampen 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.

Sportkamp krokusvakantie: een verslagje
Tijdens de krokusvakantie konden de kinderen van de lagere school zich elke dag uitleven op een
speciale opblaasbare attractie. Naast het speel- en springplezier konden ze ook kennismaken
met een aantal bekende en minder bekende omnisporten.
Voor onze kleinsten stond het kamp in teken van carnaval. Elke dag een activiteit in carnavalssfeer
zorgde ervoor dat ze helemaal voorbereid waren voor het grote carnavalsfeest op vrijdagnamiddag.
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Zwemmen zonder grenzen
Op donderdag 19 februari vond er een bijzondere dag plaats in Merelbeke: ‘zwemmen zonder
grenzen’. Dit was een integratiedag met als doel de leerlingen van het vijfde leerjaar van de Pintse
scholen samen te laten sporten met atleten van de Special Olympics.
Alle leerlingen en atleten verzamelden in de sporthal van Merelbeke voor enkele uitdagende zwemproeven. Het was fantastisch om te zien hoe leerlingen en atleten elkaar wisten aan te moedigen.
In het zwembad werd het één groot zwemfeest.
De tweede helft van de dag bestond uit een wandeling. Onderweg werden een aantal vragen
gesteld over de Special Olympics en de Olympische Spelen. Ook een aantal praktische proeven
zorgden ervoor dat ze helemaal in de sfeer van de Spelen vertoefden. Ook tijdens deze olympische
wandeling stond de samenwerking centraal.
Een slotceremonie zorgde ervoor dat deze dag op olympische wijze werd afgesloten, met een medaille voor elke deelnemer.

Sportklassen 2009
Van 16 maart tot en met 3 april werden de 0lympische Spelen georganiseerd in het OCP. Alle leerlingen van het vierde leerjaar van de Pintse scholen hebben een sportweek achter de rug in het
teken van de Olympische Spelen. Er stonden een aantal olympische sporten op het programma
zoals tafeltennis, boogschieten, hockey, taekwondo, …
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Naast de sportlessen kregen de leerlingen ook telkens een halve dag theorie eveneens in het teken
van de Olympische Spelen. Zoals het hoort werden ook onze Spelen officieel geopend met een
openingsceremonie en het aansteken van het olympisch vuur. Onder het motto “deelnemen is
belangrijker dan winnen” sportten de kinderen een hele week lang.
De olympische week werd beëindigd met een slotceremonie. Tijdens deze ceremonie namen alle
leerlingen een olympisch diploma en een medaille in ontvangst. De kinderen kregen ook de mogelijkheid om deel te nemen aan een olympische quiz. De winnaars van deze quiz krijgen elk een
gratis sportkamp aangeboden.

www.depinte.be

Fietsnetwerk Oost-Vlaanderen
Met het zonnige lenteweer van de laatste weken krijgen vele mensen weer zin
om de fiets van stal te halen en De Pinte en omgeving al fietsend te verkennen. Vaak is het dan de vraag: “Waar naartoe?”, daarvoor is het fietsnetwerk
Leiestreek de ideale oplossing.
Het fietsnetwerk Leiestreek staat garant voor bijna 900 km fietsplezier. De fietsnetwerkkaarten vermelden alle knooppunten en tussen de knooppunten wordt
steeds de afstand in kilometers vermeld. Recreanten kunnen op deze manier
hun eigen route uitstippelen, een ideale manier om de Leiestreek en Vlaamse
Ardennen à la carte te ontdekken.
De kaarten Leiestreek Oost, Leiestreek West, Vlaamse Ardennen en Meetjesland
zijn te krijgen in het OCP en in het gemeentehuis (bij de communicatieambtenaar) en kosten zes euro per stuk.

Ronde van België in De Pinte
Voor het tweede jaar op rij zal de Ronde van België in De Pinte
passeren. De tweede rit van deze meerdaagse wielerwedstrijd voor
elite met contract komt op donderdag 28 mei 2009 in De Pinte.
De rit wordt gereden over een totale afstand van 207 km met vertrek in Buggenhout en aankomst
in Knokke. De doortocht in De Pinte is voorzien tussen 13 en 13.45 uur.
Parcours De Pinte:
... - N60 - Polderdreef - Vredestraat - Baron de Gieylaan, over de brug tot aan de rotonde (bij het
restaurant Il Mondo Di Miccoli) - Keistraat - Moeistraat - ...
Er geldt een parkeer- en stationeerverbod langsheen het hele parcours van 11 tot 15 uur.
Meer info op www.sport.be/rondevanbelgie.

Fiets je fit in de Leiestreek
Fiets mee op zondag 7 juni 2009 – in het kader van CM-Fit en met tussenstops aan de CM-kantoren – langs een bewegwijzerde tocht via Nazareth, richting Leiestreek met Astene-Sas, Ooidonk
en Latem.
Vertrek: Vrije start tussen 14 en 14.30 uur, CM-kantoor, Kerkplein, De Pinte;
einde om 19 uur.
Afstand:
40 km (verkorting: 25 km)
Deelname: E 2, gratis voor kinderen jonger dan twaalf jaar (inbegrepen: drankjes en/of
gezonde attentie, tombola, verzekering)
Info:
Guy De Geyter, tel. 09 282 52 48, CM De Pinte, tel. 09 234 62 20,
CM Nazareth, tel. 09 234 62 30, CM Latem, tel. 09 234 62 45,
Jean-Marie Vertriest, tel. 09 385 54 68 of www.pasar.be/Depinte
Organisatie: Pasar De Pinte-Zevergem, CM De Pinte, CM Nazareth, CM Sint-Martens-Latem en
Pasar Nazareth

Petanqueclub De Zonnebloem: start zomerperiode
De recreatieve Petanqueclub De Zonnebloem, in De Pinte sinds 1986, speelt vanaf zaterdag 2 mei
tot eind september drie maal per week in het Sijsjespark (zijstraat Geelgorslaan) in De Pinte. Bij
slecht weer speelt men op binnenterreinen. De speeldagen zijn: woensdag van 15 tot 18.30 uur,
zaterdag van 15 tot 18.30 uur en zondag van 10 tot 12.30 uur. Het hele jaar door.
Er zijn ballen ter beschikking voor wie het eens wil proberen. Voor nieuwe leden geeft men de
voorkeur aan inwoners van De Pinte of Zevergem die geen officiële petanquecompetitie beoefenen. Lidgeld met verzekering: 10 euro voor volwassenen en 8 euro voor jongeren van twaalf tot
achttien jaar.
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Maandelijks, telkens de eerste zaterdag
van de maand, is er een eigen petanquetornooi met naturaprijzen, start om 14 uur.
Daarbij voorziet deze club ook in talrijke
socioculturele activiteiten zoals excursies,
feestmaaltijden, mogelijkheid van deelname aan andere recreatieve tornooien (geen
officiële wekelijkse competitie).
Deze club nam ook deel aan de Senior
Games te Blankenberge op dinsdag 30
september 2008 en behaalde toch een zevende plaats op dit nationaal tornooi.
Wie over een gezonde dosis humor beschikt, is hier tevens op het goede adres.
Alle info is te krijgen bij secretaris Roger Vanderghote, tel. 09 221 28 03,
e-mail: roger.vanderghote@scarlet.be of bij voorzitter Julien Matthys, gsm 0472 01 35 47 of
e-mail: julien.matthys@telenet.be.

DanceReaction De Pinte

Breng je vrienden en vriendinnen mee naar de opendeurdagen
Alle danseressen en dansers mogen (volgens hun leeftijdscategorie) alles gratis uitproberen en zelfs al hun
vrienden van school en de buurt meebrengen naar alle lessen – helemaal gratis!
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Maandag 25 mei
18 uur
NewStyle Daphne
19 uur
New Style Daphne

Beginners
Beginners

3e, 4e, 5e, 6e leerjaar
Middelbaar

Dinsdag 26 mei
17.30 uur
Let’s Dance
18.30 uur
FunQy Jazz Louise
19.30 uur
FunQy Jazz Louise

Beginners
Met Danservaring
Met Danservaring

3e kleuterklas + 1e, 2e leerjaar
3e, 4e, 5e leerjaar
6e leerjaar en middelbaar

Donderdag 28 mei
20.30 uur
New Style Daphne

Gevorderden

Vanaf 1e middelbaar

vrijdag 29 mei
18 uur
Musical Dance Lonis
19 uur
Let’s Dance Stéphanie
20 uur
Let’s Dance Stéphanie

Half Gevorderden
Met danservaring
Met danservaring

Vanaf 4e leerjaar
2e, 3e leerjaar
4e, 5e leerjaar

Zaterdag 30 mei
9 uur
KnuffelDance
10 uur
Let’s Dance
11 uur
DanceTeam
12 uur
DanceTeam

Beginners		 kleuters - 2e, 3e kleuterklas
Beginners
1e, 2e leerjaar
Gevorderden
1e, 2e, 3e, 4e middelbaar
evorderden
3e, 4e, 5e, 6e leerjaar

TIP: Breng gratis je vrienden en vriendinnen mee en maak kennis met alle dansstijlen
Info: www.danceReaction.be

www.depinte.be

JV’s 3de reserven presenteren ...
... naar aanleiding van de 9de Bodysol-Cup (met jogging op donderdag 30 april en minivoetbal op zaterdag 2 en zondag 3 mei 2009, ten voordele van de jeugd van voetbalclub Jong & Vlug De Pinte), een
onvergetelijke avond op zaterdag 2 mei.
Een avond in klasse, vol verrassingen, als perfecte seizoensafsluiter …
Vanaf 19 uur diner, uiteraard in stijl! Met een spetterend live optreden vanaf 22 uur met zang, drums,
keyboard, gitaar, veel volk en nog véél meer! Aansluitend fuiven in stijl!
Kaarten in voorverkoop te krijgen vanaf 15 april 2009.
Avond all-in (aperitief, diner, live optreden en fuif): 50 euro per persoon (uitsluitend in voorverkoop, beperkt aantal plaatsen!)
Live optreden en dansfuif: 10 euro aan de kassa, 8 euro in voorverkoop of bij leden van JV De Pinte.
Vooraf inschrijven kan bij Caroline Poppe, caroline@cie-consultancy.be of 0496 23 42 14.

jeugd
Overzicht jeugdactiviteiten in ‘t kort
Mei
tot zo. 3 mei
		
za. 16 mei

‘Midzomernachtdroom’ door ART @ DE PINTE (Kunstatelier voor kinderen)
- zie pagina 17
Knutselen voor kleuters door Crefi - zie Agenda

Juni
za. 6 juni
za. 27 juni
za. 27 juni

Knutselen voor lagereschoolkinderen door Crefi - zie Agenda
Roefeldag - zie pagina 26
Barbecue als afsluiting scoutsjaar door Eenheidscomité De Havik - zie Agenda

En nog veel meer, hierna ...

Tijdelijke switch bij de jeugddienst
Schrik niet als je iemand anders aan de telefoon krijgt bij de jeugddienst. Sinds halverwege maart
vind je Sharon Delabie hier. Zij vervangt Annemieke Pieters tijdens haar zwangerschapsverlof tot
in augustus. Sharon woont en leeft in Deerlijk en komt dagelijks met de trein richting De Pinte. In
haar vrije tijd is ze actief in het jeugdwerk en is super enthousiast om de taken van de jeugddienst
op zich te nemen.
Mocht je vragen hebben, opmerkingen of bedenkingen, mail of bel gerust. Gedurende de vervanging blijven de contactgegevens dezelfde.

Nieuw logo gemeente en jeugddienst
Begin 2009 werd het nieuwe logo van de gemeente De Pinte gelanceerd.
De drie symbolen en kleuren in het logo vertegenwoordigen belangrijke waarden voor de gemeente De Pinte:
• het symbool van het huis en de rode kleur verwijzen naar het residentiële karakter of het feit
dat het in De Pinte goed is om te wonen;
• twee lijnen en de blauwe kleur verwijzen naar de verbindingen (via de weg, het spoor en de
Schelde), die ervoor zorgen dat de gemeente vlot bereikbaar is;
• de groene boomkruin verwijst naar het groene karakter van De Pinte.
De gemeentelijke diensten en het bestuur zullen dit nieuwe logo in de toekomst steeds gebruiken
en in hun communicatie eenvormig naar buiten treden.
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Er werd van de gelegenheid gebruik gemaakt om ook voor de jeugddienst een professioneel logo
te ontwerpen. Dit logo zal voortaan gebruikt worden en het oude logo vervangen.
oud logo:

nieuw logo:

Roefeldag 2009
Op zaterdag 27 juni gaat de Roefeldag opnieuw door in De Pinte. De kinderen kunnen op deze
dag een kijkje nemen bij onze plaatselijke handelaars of kennis maken met een aantal interessante
hobby’s.
De bezoeken gaan door van 10 tot 12 uur en van 13.30 tot 16 uur. Van 16 tot 16.30 uur vindt
er een slotactiviteit plaats voor alle ingeschreven kinderen en hun ouders.
De Roefel is er voor alle kinderen tussen zes en twaalf jaar.
Deelnemen is volledig gratis, maar inschrijven is wel verplicht!
Heb je interesse om samen met ons mee op ontdekking te gaan?
Inschrijven kan bij de jeugddienst op volgende data:
• zaterdag 13 juni van 10 tot 12 uur.
• Woensdag 17 juni van 14 tot 16 uur.
Gezocht:
• Leuke en interessante beroepen of hobby’s
Heb jij een interessant beroep of een leuke hobby en wil je zelf ook een aantal groepjes ontvangen? Neem dan zo snel mogelijk contact op met de jeugddienst en schrijf je in.
• Medewerkers
Ook voor deze editie zijn we op zoek naar vrijwilligers voor het begeleiden van de verschillende
groepjes kinderen. Voel jij je daartoe geroepen? Neem contact op met de jeugddienst en geef je
gegevens door.
Nog vragen?
Meer info is te krijgen bij de jeugddienst.
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Jeugddienst De Pinte
Ontmoetingscentrum Polderbos
Polderbos 20, 9840 De Pinte
tel. 09 280 98 43, e-mail: jeugddienst@depinte.be

www.depinte.be

Speelplein Amigos
Gedurende de eerste week van de paasvakantie stonden er weer een tiental enthousiaste monitoren klaar om de kinderen een onvergetelijke speelpleinweek te bezorgen. Na de start in de paasvakantie, beginnen we al stilletjes aan uit te kijken naar de zomervakantie. Hierbij geven we alvast
de data mee.
Tijdens de zomervakantie kan uw kind gedurende vijf weken terecht bij de speelpleinwerking
Amigos:
WEEK 1: maandag 20 juli tot en met vrijdag 24 juli 2009
(Opgelet: Er is geen speelpleinwerking op dinsdag 21 juli 2009 - feestdag.)
WEEK 2: maandag 27 juli tot en met vrijdag 31 juli 2009
WEEK 3: maandag 3 tot en met vrijdag 7 augustus 2009
WEEK 4: maandag 10 tot en met vrijdag 14 augustus 2009
WEEK 5: maandag 17 tot en met vrijdag 21 augustus 2009
Buiten deze data voor speelplein Amigos zijn er tijdens de grote vakantie ook andere opvangmogelijkheden, waaronder De Speelark en de sportkampen. Voor meer informatie kunt u terecht in het
OCP (Polderbos 20, De Pinte, tel. 09 280 98 40).

Speelstraten in De Pinte
Als inwoner van De Pinte is het mogelijk om een speelstraat in te richten. Dit
betekent dat de straat voor een bepaalde periode tijdens de vakantie wordt
afgesloten voor alle verkeer (behalve voor bewoners) en dat deze volledig wordt omgetoverd tot een speelterrein voor kinderen. De voorwaarde is wel dat er uit de volwassenen bewoners een aantal verantwoordelijken
aangesteld worden, zodat deze alles in goede banen kunnen leiden.
Een speelstraat kan aangevraagd worden bij de jeugddienst. Ook het reglement is daar beschikbaar.
Om het extra leuk te maken voor de kinderen kan je bij de jeugddienst ook een speelkoffer huren
met allerlei spelmateriaal. Er zijn twee koffers beschikbaar: de groepsspelen en de circusspelen. Ze
kunnen afzonderlijk gehuurd worden.
Heb je interesse in het huren van een van deze speelkoffers? Contacteer dan tijdig de jeugddienst!

Jeugddienst De Pinte
Ontmoetingscentrum Polderbos
Polderbos 20
9840 De Pinte
tel. 09 280 98 43
e-mail: jeugddienst@depinte.be
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Gemeentelijke buitenschoolse kinderopvang De Speelark

Laat je kinderen een ontspannen, sportieve en creatieve namiddag beleven in De Speelark!
Elke woensdagnamiddag kunnen alle kinderen tussen 2,5 en twaalf jaar in De Speelark terecht
voor vrij spel of georganiseerde activiteiten. In De Speelark houden we ook van feest vieren, dus na
het paasfeestje van 1 april kijken we al uit naar de laatste woensdag van juni. Dan vieren we het
einde van het schooljaar met leuke spelletjes en lekkere verrassingen!
Naast de woensdagnamiddag is De Speelark ook open op brugdagen of vrije dagen, zoals:
• vrijdag 22 mei: brugdag voor alle scholen
• maandag 25 mei: vrijaf voor Gemeentelijke Basisschool De Pinte
• dinsdag 2 juni: vrijaf voor Gemeentelijke Basisschool en Vrije Basisschool De Pinte
• dinsdagnamiddag 30 juni (laatste schooldag) vanaf 11 uur
Zomervakantie
De Speelark zal in juli en augustus ongeveer vier weken open zijn:
• van woensdag 1 tot en met vrijdag 3 juli 2009
• van maandag 6 tot en met vrijdag 10 juli 2009
• van maandag 13 tot en met vrijdag 17 juli 2009
• van 24 tot en met vrijdag 28 augustus 2009
• op maandag 31 augustus 2009
Telkens van 7.30 tot 18.30 uur (uitgezonderd op 30 juni).
Wie nog meer opvang zoekt tijdens de zomervakantie kan terecht bij Speelpleinwerking Amigos
(zie pagina 27).

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

OPENDEUR
op vrijdag 5 juni 2009 tussen 17 en 19 uur
Of neem contact op met de directie, Geert De Troyer, om een afspraak te maken:
tel. 09 282 80 40 (school), via de link ‘contact’ op de website www.vbs-depinte.be.
www.depinte.be

Schoolfeest ’t Zijn wij!
• Vrijdag 19 juni 2009
20.00 uur

Praatcafé met live optreden en streekbieren

• Zondag 21 juni 2009
10.00 uur
11.15 uur
11.45 uur
14.00 uur

Eucharistieviering in de kerk
Aperitief in de feesttent
‘Eetinge’. Inschrijven via de schoolsite www.vbszevergem.be.
’t Zijn wij! Een voorstelling door de kinderen.

• Doorlopend diverse kinderspelen.
• Gratis toegang!
• In de grote feesttent achter de kerk van Zevergem.

Activiteiten Jeugdhuis Impuls
Kalender
• Donderdag 30 april: Rechoque
• Vrijdag 1 mei: Happy Hour van 22 tot 23 uur
• Zaterdag 9 mei: Plantenavond editie 2
• Vrijdag 15 mei: Quiz
• Vrijdag 5 juni: Happy Hour van 22 tot 23 uur
• Zaterdag 27 juni: Margi party
Het jeugdhuis is open elke vrijdag- en zaterdagavond vanaf 20 uur. Iedereen is welkom! Altijd gratis
inkom, zowel op gewone avonden als bij activiteiten georganiseerd door het jeugdhuis zelf.
Voor meer info: bestuur@jhimpuls.be of facebook ‘jeugdhuis impuls’.

welzijn
Wachtenlijsten
- ma. 27 april: Dr. P. Moisse
- di. 28 april: Dr. G. Vandecasteele
- wo. 29 april: Dr. M. De Smet
- do. 30 april: Dr. A. Brochez
vr. 1 mei: Dr. W. Standaert
za. 2 mei en zo. 3 mei: Dr. P. Moisse
- ma. 4 mei: Dr. D. Van Renterghem
- di. 5 mei: Dr. W. Standaert
- wo. 6 mei: Dr. K. Vanderlinden
- do. 7 mei: Dr. I. Lampens
za. 9 mei: Dr. K. Vanderlinden
zo. 10 mei: Dr. I. Lampens
- ma. 11 mei: Dr. A. Van Hecke
- di. 12 mei: Dr. J. Dossche
- wo. 13 mei: Dr. G. Dujardin
- do. 14 mei: W. Standaert
za. 16 mei: Dr. J. Ossieur
zo. 17 mei: Dr. K. Vanderlinden
- ma. 18 mei: Dr. F. Pieters

- di. 19 mei: Dr. A. Van Poucke
do. 21 mei: Dr. J. Dossche
za. 23 mei: Dr. G. Dujardin
zo. 24 mei: Dr. J. Dossche
- ma. 25 mei: Dr. P. Moisse
- di. 26 mei: Dr. P. Van Renterghem
- wo. 27 mei: Dr. P. Moisse
- do. 28 mei: Dr. D. Van Renterghem
za. 30 mei: Dr. J. Dossche
zo. 31 mei: Dr. G. Dujardin
ma. 1 juni: Dr. I. Lampens
- di. 2 juni: Dr. G. Vandecasteele
- wo. 3 juni: Dr. M. De Smet
- do. 4 juni: Dr. A. Brochez
za. 6 juni: Dr. F. Pieters
zo. 7 juni: Dr. J. Ossieur
- ma. 8 juni: Dr. J. Ossieur
- di. 9 juni: Dr. D. Van Renterghem
- wo. 10 juni: Dr. K. Vanderlinden
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- do. 11 juni: Dr. I. Lampens
za. 13 en zo. 14 juni: Dr. A. Van Poucke
- ma. 15 juni: Dr. A. Van Hecke
- di. 16 juni: Dr. P. Van Renterghem
- wo. 17 juni: Dr. G. Dujardin
- do. 18 juni: Dr. W. Standaert
za. 20 en zo. 21 juni: Dr. D. Van Renterhem

- ma. 22 juni: Dr. P. Van Renterghem
- di. 23 juni: Dr. A. Van Poucke
- wo. 24 juni: Dr. D. Van Renterghem
- do. 25 juni: Dr. J. Dossche
za. 27 en zo. 28 juni: Dr. P. Van Renterghem
- ma. 29 juni en di. 30 juni: Dr. P. Moisse

Ter info: De weekenddienst start vanaf vrijdagavond 19 uur. Ook bij een feestdag start de wachtdienst de dag voordien vanaf 19 uur. De wachtdienst tijdens de week geldt voor de nacht.
			
Dokter van wacht
Tandarts van wacht
Apotheker van wacht

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

Maak uw omgeving hartveilig
Volg de opleiding!

In België krijgen dagelijks ongeveer 30 mensen een hartstilstand buiten het ziekenhuis:
op straat, thuis, op het werk, onderweg,
tijdens het sporten, ... Slechts weinigen van
hen overleven nu, maar dat kan anders. Door
op openbare plaatsen en in bedrijven automatische externe defibrillatoren (AED’s) te
plaatsen én er zoveel mogelijk
mensen mee te leren omgaan, kunnen vele
mensenlevens gered worden.
Wat doet een AED?
Een Automatische Externe Defibrillator (AED)
kan u helpen als u moet reanimeren. De elektroden van dit volautomatische toestel kleeft
u op de borstkas van het slachtoffer. Daarna
voert de AED een analyse van het hartritme
uit. Als de analyse uitwijst dat het hartritme
hersteld kan worden met een elektrische
schok, dan zal het toestel automatisch een
schok toedienen. De adviesstem van de AED
begeleidt u bovendien met gesproken instructies. Zo helpt het toestel u tijdens de hulpverlening.
Handig én heel veilig.
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De Pinte hartveilig
De Pinte wil een hartveilige gemeente zijn. Daarom werkt het gemeentebestuur samen met het
Rode Kruis aan het project ‘Steden en Gemeenten Hartveilig’. Het is de bedoeling om zoveel mogelijk mensen uit De Pinte op te leiden om de AED-toestellen te gebruiken.
Er werden twee AED-toestellen aangekocht. Deze werden geplaatst in de inkomhal van het OCP
en rechts van de administratieve inkom van het gemeentehuis (zijde Koning Albertlaan), naast het
politiekantoor.
Leer reanimeren met een AED!
u volgt best een opleiding om te leren reanimeren met een AED. Een AED gebruiken als u niet
kunt reanimeren, is niet echt zinvol. U moet immers reanimeren tot de AED bij uw slachtoffer is.
Bovendien adviseert de AED u om na elke schok twee minuten te reanimeren. Een slachtoffer heeft
immers zuurstof nodig en dat krijgt het alleen als u hartmassages en beademingen geeft. Tijdens
de opleiding leert u beademen met een zakmasker.
Welkom op de AED-opleiding!
Een AED ophangen aan een muur: daar is geen enkel slachtoffer mee gered. Om De Pinte echt
hartveilig te maken, moeten er ook mensen zijn die een AED leren gebruiken. De personeelsleden
van de gemeente hebben al een opleiding achter de rug om een AED-toestel te leren gebruiken.
Nu is het de beurt aan alle andere inwoners van De Pinte. Nu is het aan u!
www.depinte.be

De gemeente De Pinte organiseert in samenwerking met Rode Kruis-Gent opleidingen op vrijdag 8
mei en dinsdag 19 mei 2009, telkens van 20 tot 23 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. De
opleiding wordt u gratis aangeboden door het gemeentebestuur. U krijgt de mogelijkheid om het
cursusboek met dvd aan te kopen voor 7 euro.
Wilt u een AED-opleiding volgen (drie uren) of wilt u meer informatie over het Hartveilig-project?
Surf naar www.hartveilig.be of neem contact op met: Bob Lentacker, sportfunctionaris, OCP, tel. 09
280 98 42, sportdienst@depinte.be.

Onze gemeente is bijna een FairTradeGemeente!
Deze titel geeft aan dat onze gemeente én de inwoners eerlijke handel een
warm hart toedragen én er ook effectief werk van maken. De invulling gebeurt voornamelijk op lokaal niveau.
Onze gemeente krijgt deze titel niet zomaar. Er moeten zes criteria vervuld
worden. In de gemeente werd er een trekkersgroep opgericht die de nodige
initiatieven neem om de titel te behalen en nadien zorgt voor de continuïteit.
Meer info vindt u op www.fairtradegemeenten.be.
Volgende handelaars nemen al deel aan de campagne door de verkoop van FairTradeproducten:
• Bakkerij Hanssens, Pintestraat 1
• Voeding Vyncke, Baron de Gieylaan 65
• Bakkerij Rutsaert, Baron de Gieylaan 20
• GB Contact, Aan de Bocht 22
• Bar-On, Baron de Gieylaan 12
• Brasserie ’t Klooster, Baron de Gieylaan 25A
• Eetcafé Miro, Stationsstraat 9
•’t Boldershof, Dorp 7
Het laatste criterium betreft Duurzame productie en consumptie. Om FairTradeGemeente te
worden, wordt in de gemeente een nieuw initiatief gelanceerd dat duurzaam consumeren en produceren thuis, op de werkvloer en op openbare plaatsen aanmoedigt. Het gaat om een initiatief
rond duurzaam consumeren op lokaal niveau.
Om de titel te behalen en te behouden dient er ofwel een meerjareninitiatief opgestart te worden,
ofwel een kortlopend project met garanties dat er jaarlijks een nieuw initiatief genomen zal worden
dat duurzaam consumeren aanmoedigt. Hiervoor werd beslist om de oprichting en verderzetting
van de verdeling van bio-pakketten te stimuleren.
Bestel uw bio-pakketten
Onlangs werd in De Pinte een voedselteam opgericht. Een voedselteam is een groep mensen uit
een zelfde buurt die gezamenlijk verse groenten, fruit, vlees, brood, zuivel, wereldwinkelproducten, ... aankoopt bij producenten uit de streek. Begin februari 2009 hebben enkele enthousiaste
Pintenaars dit lekkere initiatief gestart in onze gemeente, namelijk ‘Voedselteam De Pinte’!
Laat u dus verleiden door kakelverse streekproducten. U kunt kiezen voor onder meer groenten,
fruit, zuivel en vlees. Dit alles biologisch geteeld en seizoensgebonden. Hiervoor betaalt u een eerlijke prijs zonder overbodige verpakking en tussenhandel.
U kunt bestellen via de gebruiksvriendelijke webwinkel of de sympathieke bestelverantwoordelijke
van het Voedselteam. Wekelijks af te halen op vrijdag tussen 15.00 en 17.30 uur in Leefschool De
Boomhut.
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Interesse? Mail als de bliksem naar voedselteamdepinte@gmail.com of bel voor info naar
0472 37 37 01 (na 18.00 uur). Meer algemene info op www.voedselteams.be.
Ook via de winkel ‘De Wassende Maan’ kunt u bio-paketten bestellen voor een afhaalpunt in De
Pinte. Meer info: www.dewassendemaan.be.

Bescherm uw baby tegen kinkhoest: laat uzelf ook vaccineren
Kinkhoest is een besmettelijke ziekte die vooral gevaarlijk is voor jonge baby’s. Gelukkig biedt het
kinkhoestvaccin bescherming. Laat uw baby vaccineren als hij acht weken oud is én laat uzelf tijdig
vaccineren.
Meer info bij uw arts of op www.vaccinatieweek.be.

ocmw
RVT Scheldevelde zoekt jobstudenten voor juli en augustus
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Vakantiejobs voor juli en augustus 2009
- verzorging
Jobinhoud: wassen, aankleden, hulp bij maaltijden van de bewoners
Voorwaarden: minimum achttien jaar zijn,
zelfstandig kunnen werken, bij voorkeur een
opleiding verpleegkundige, verzorgende of
geneeskunde genieten
Wij bieden een aangename werksfeer, een
goede opvang en begeleiding, de mogelijkheid om zelfstandig het werk uit te voeren, de
mogelijkheid om in team samen te werken en
een goede verloning.
Kandidaten kunnen terecht bij de verantwoordelijke van het Rust- en Verzorgingstehuis:
Martine De Bouver
Kasteellaan 41, 9840 De Pinte
tel. 09 280 72 95, fax: 09 282 32 54
e-mail: martine.debouver@ocmwdepinte.be

www.depinte.be

Opendeur OCMW groot succes
Afhaling kijkertjes tot 15 mei

De opendeurdag van het OCMW De Pinte ‘Een kijkje
nemen’ was een groot succes.
Van harte dank aan alle bewoners die een ‘kijkertje’
kunstig hebben bewerkt en binnengebracht. Alle kijkertjes werden getoond tijdens de tentoonstelling in
de kelder van het kasteel.
Wie zijn kijkertje terug wil, kan het komen afhalen
uiterlijk op vrijdag 15 mei. Met de kijkertjes die niet
afgehaald worden, wordt een kunstwerkje gemaakt
dat in het OCMW een plaats zal krijgen.

politie
Resultaten politiecontroles januari - februari 2009
• Snelheidscontroles
Datum en uur
Plaats
		
5 januari om 8.30 uur
Baron de Gieylaan 87
7 januari om 20.00 uur
Polderdreef 32
13 januari om 14.30 uur
Langevelddreef 64
19 januari om 6.30 uur
Kruisken 26
20 januari om 20.00 uur
Langevelddreef 72
22 januari om 14.45 uur
Bommelstraat 56
27 januari om 12.15 uur
Kruisken 26
5 februari om 14.15 uur
Polderdreef 32
6 februari om 10.45 uur
Nieuwstraat 10
10 februari om 6.30 uur
‘t Kruisken 26
16 februari om 18.50 uur
Baron de Gieylaan 85
27 februari om 15.30 uur
Langevelddreef 72

Toegelaten
snelheid
50 km/h
50 km/h
50 km/h
50 km/h
50km/h
50 km/h
50 km/h
50 km/h
50 km/h
50 km/h
50 km/h
50km/h

Aantal
overtredingen
7,8 % overtreders
1,8 % overtreders
7,4 % overtreders
1,0 % overtreders
2,4 % overtreders
3,4 % overtreders
6,4 % overtreders
2,6 % overtreders
25,0 % overtreders
2,0 % overtreders
16,0 % overtreders
7,2 % overtreders

Gecontroleerde
bestuurders
21

Aantal positieve
ademtesten
0

• Alcoholcontroles
Datum en uur
Plaats
		
15 januari om 9.30 uur
Europaplein

Soorten agenten en hun bevoegdheden
Politieambtenaar, agent van politie, militaire politieagent, douane-ambtenaar, bijzondere veldwachter, gemeenschapswacht, veiligheidsagent van een openbare vervoersmaatschappij, bewakingsagent, portier,
gemachtigd signaalgever voetbalsteward, rallysteward.
De talrijke veiligheidsberoepen hebben allemaal eenzelfde doel voor ogen: het verzekeren van de veiligheid van de burgers, maar hun bevoegdheden en actieterrein verschillen soms sterk van elkaar. Om de
verschillen tussen deze diverse beroepen te verduidelijken, worden de beroepen in de brochure ‘De publieke en private veiligheidsberoepen’ samengevat: Wie zijn zij? Hoe kunnen zij u helpen? Wat mogen ze
wel en niet doen?
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De publicatie is te vinden in de gemeentelijke infozuilen (inkomhal gemeentehuis). Bij uitputting van de
voorraad kunt u terecht bij de communicatieambtenaar (bureau 4, verdieping).
Brochure opgemaakt door de Algemene Directie Veiligheid en Preventie van de Federale Overheidsdienst
Binnenlandse zaken.

Hinder door honden? Trap er niet in!
Uit diverse enquêtes blijkt dat overlast door honden één van de grootste, zoniet de grootste, bron van
ergernis is in De Pinte. De drie belangrijkste vormen van overlast zijn hondenpoep, loslopende honden en
hondengeblaf. Er zijn gemeentelijke administratieve sancties (GAS) van kracht in De Pinte die deze vormen
van overlast beteugelen.
Honden aan de leiband
Wandelaars, fietsers en spelende kinderen stellen de uitgelaten vriendelijkheid van uw hond niet altijd op
prijs. Neem geen risico’s, houd uw hond aan ’t lijntje! Een loslopende hond kan een ongeval veroorzaken
of een voorbijganger verwonden.
Artikel 55: Het is de eigenaars, bezitters, bewakers of houders van dieren verboden dieren onbewaakt vrij
te laten rondlopen op openbare wegen en voor het publiek toegankelijke plaatsen. De bewaking moet zo
zijn dat de begeleider het dier op elk ogenblik kan beletten om personen of dieren te intimideren of lastig
te vallen, voertuigen te bespringen of private eigendommen te betreden. Het is de personen die het dier
niet in toom kunnen houden, verboden het dier te begeleiden
Hondenpoep
Iedereen, hondenbezitter of niet, stoort zich aan hondenpoep op de stoep of op openbare terreinen. De
GAS verplicht hondeneigenaars om op publiek toegankelijke plaatsen hondenpoep op te ruimen.
Artikel 56: Iedereen die een hond begeleidt, moet in het bezit zijn van zakjes en instaan voor het opruimen
van de hondenpoep.
Hondengeblaf
Aanhoudend hondengeblaf kan heel storend zijn en hele wijkbuurten verzuren. Eigenaars van honden
moeten dan ook het nodige doen om aanhoudend geblaf te voorkomen. Dit bijvoorbeeld door de honden
binnen te houden tijdens hun afwezigheid of hen een antiblafband aan te doen.
Artikel 20: Dieren mogen geen abnormale hinder zoals aanhoudend geblaf, geschreeuw of gekrijs veroorzaken die storend is voor de omwonenden. De houders, bezitters of begeleiders van dieren zijn daarvoor
verantwoordelijk.
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Om de netheid in onze gemeente te verbeteren werd er een Sac-o-mat automaat geplaatst op het graspleintje grenzend aan de Cyriel Buysselaan en in het Sijsjespark. Het betreft een afvalbakje, waaraan een
rol plastiek zakjes is bevestigd. Het is de bedoeling dat elke hondenliefhebber deze plastiek zakjes gebruikt
om de hondenpoep van zijn of haar hond zélf op te ruimen. De plastiek zakjes kunnen dan in de Sac-omat worden gedeponeerd.

www.depinte.be

nieuws uit de raden
Samenvatting van de gemeenteraad van 2 februari 2009
• De raad verleent goedkeuring aan het aangepaste bestek en de raming voor de wegen- en rioleringswerken in de Stationsstraat en omgeving.
• Goedkeuring aankoop van een (overdekte) fietsenstalling ‘De Lijn’ voor de Groenstraat voor een
bedrag van 1 337,50 euro (btw inbegrepen) en twee schuilhuisjes ‘De Lijn’ voor een bedrag van
2 284,50 euro (btw inbegrepen), te plaatsen in de Groenstraat en de Pintestraat.
• Goedkeuring bestek en raming voor de aanleg van grasbetontegels in de Hondeléstraat (deel
tussen de Boeregemstraat en de grens met de Stad Gent). De kostenraming bedraagt 10 587,02
euro (btw inbegrepen).
• Kennisname rapportering klachtenbehandeling.
• Kennisname wijziging budget 2008 van het OCMW.
• Gunstig advies voor de verschuldigde bijdrage voor de brandweerdienst:
189 581 euro voor het dienstjaar 2005
261 348 euro voor het dienstjaar 2006
• Gemeentelijke speelpleinwerking Amigos De Pinte - vaststellen tijdelijke formatie voor het jaar
2009. Eenparige goedkeuring voor de organisatie tijdens de paas- en zomervakantie.

Uit de adviesraden
• Hieronder vindt u enkele interessante punten uit de verslagen van de adviesraden. De verslagen
zelf vindt u op www.depinte.be > Publicaties > e-bibliotheek > Verslagen > Adviesraden.
MINA-raad 2009-02-19
• Bespreking natuurbeheerplan voor het natuurreservaat Scheldemeersen
• Positief advies betreffende het provinciaal beleidsplan windturbines
MINA-raad 2009-01-15
• Toelichting bij goedkeuring gewijzigd subsidiereglement zonne-energie. Het bedrag op de begroting werd verdubbeld ten opzichte van 2008.
• Advies ‘De Ham’
Jeugdraad 2008-11-13
• Evaluatie Speelstraat
• Bespreking subsidies en reglement jeugdsector
• Nieuw logo jeugddienst
• Initiatieven jeugdinfrastructuur
• Vernieuwing bestuur Jeugdraad, kandidaten gezocht
Adviesraad voor Veiligheid en Verkeer 2009-01-21
• Bespreking aangepast ontwerp herinrichting Stationstraat
Adviesraad voor Veiligheid en Verkeer 2008-10-15
• Advies verkeersafwikkeling lokale bedrijvenzone De Pinte (Eke)
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meldingen
Contactformulier
U vindt ook een Contactformulier op www.depinte.be onder ‘Leven & Wonen’ (elektronische verzending mogelijk).
Hebt u vragen, opmerkingen, klachten of suggesties in verband met onze gemeente?
Vul onderstaand formulier in.
Enkele voorbeelden van meldingen:
• Onveilige verkeerssituatie
• Vandalisme
• Sluikstorten
Defecten aan de openbare verlichting kunt u melden via www.straatlampen.be
of via het gratis nummer 0800 6 35 35.
Meldingen van sluikstorten kunnen rechtstreeks doorgegeven worden aan de milieudienst,
milieudienst@depinte.be, tel. 09 280 80 24 (milieuambtenaar Ingrid Scheerlinck).
Noteer hieronder uw vraag, probleem of opmerking.
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Noteer hieronder het adres indien uw opmerking een bepaalde plaats betreft.
Straat: ........................................................................................................................................
Nummer: ....................................................................................................................................
Beschrijving van de plaats: ..........................................................................................................
Gelieve steeds uw persoonlijke gegevens te noteren, zo kunnen we u op de hoogte houden.
Naam + voornaam: .....................................................................................................................
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Straat + nummer: .......................................................................................................................
Postcode + gemeente: ................................................................................................................
Telefoon: ....................................................................................................................................
E-mail: ........................................................................................................................................
U kunt deze kaart opsturen naar, of afgeven bij:
Gemeente De Pinte - Meldingen
t.a.v. Isabel Coppens
Koning Albertlaan 1, bureau 4
9840 De Pinte
Gedrukt op gerecycleerd papier met vegetale inkten
en zonder gebruik van vluchtige organische stoffen (VOS).
www.depinte.be

