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Volg de Zovla-cursus ‘Dichter in de bib’ | zie pag. 16
Het winnende gedicht van de wedstrijd ‘Dicht op de muur’ leest u op de achtercover.
Meer info | zie pag. 16

Op de agenda:
• Oogstkermis Zevergem
• Braderie De Pinte
Openingsuren gemeentehuis
• Elke werkdag
van 9 tot 12 uur
• Geen avonddienst en geen
woensdagnamiddagopening
tijdens de maanden juli en
augustus
Algemeen nummer gemeente
09 280 80 80

| zie pag. 13

| zie pag. 12

• Feest van de Vlaamse Gemeenschap

| zie pag. 12

Voor de jeugd:
| zie pag. 18
• Speelstraat (in eigen straat) | zie pag. 22 en 23
• Kinderopvanginitiatieven | vanaf pag. 24
• Inschrijvingsdagen scholen | zie pag. 26
• Jeugdavonturensportdag

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

Infokrant
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agenda

2009

juli-augustus

Juli
do. 2/7

zo. 5/7

om 19.15 uur - kerk Zevergem
Een avondje gezellig fietsen in
de omgeving v Zevergem
KVLV Zevergem i.s.m. Buurtvereniging Het Wijngaardeke
Marianne Aerssens: 09 222 42 48
ma. 6/7

vr. 3/7

za. 4/7

om 19.30 uur - CC Groenendal
/ Brandegemse Ham / Merelbeke
- gratis
Beheersvisie voor de percelen
in de Scheldevallei op linkeren rechteroever
Natuur.Boven-Schelde
Koen De Witte: 0473 63 76 59
om 7.45 uur - Kerkplein De Pinte
- s 45
Holderdebolde langs de volkssportroute in Poperinge
Okra en Pasar
Erick Baerts: 09 282 54 87
www.pasar.be/Depinte

za. 4/7

vanaf 11 uur - Pintestraat - gratis
Pintestraatfeesten | p. 14
deplattedeur@skynet.be

za. 4/7

van 13.30 uur tot 18 uur - domein Scheldevelde - supporters
welkom
Wedstrijd 1 vissen ‘Enkel met
levend aas’
De Scheldeveldevissers DP
Werner De Klerck: 09 282 99 01

za. 4/7

2
zo. 5/7

zo. 5/7

zo. 5/7

van 14 tot 17 uur - Drapstraat 16
/ Nazareth - gratis
Openstelling museum Scheldeveld
Heemkring Scheldeveld
Marilyn Couck: 09 282 70 42
om 6 uur - Carrefour/Zwijnaarde kostendelend rijden, lunchpakket
Moerassen van Clairmarais,
rietvogels en waterplanten
Natuur.Boven-Schelde
Guy Huylebroeck: 0473 89 42 09
om 8.30 uur - kerk Opbrakel s 6 (bio-ontbijt inbegr.)
Fietstocht ‘Pays des Collines’
- inschrijving verplicht / picknick
meebrengen
VELT Scheldevallei
Geert De Clercq: 09 384 33 48
vanaf 9 uur - verschillende startplaatsen - gratis
Fietsfeest | p. 21
Toerisme Leiestreek
www.toerisme-leiestreek.be

di. 7/7

om 11 uur - domein scheldevelde
- gratis
Aperitiefconcert + barbecue
(12.30 uur)
Harmonieorkest De Pinte Yves
Gazelle:
0476 28 55 07
www.harmonieorkest.be
van 17 tot 19.30 uur - zaal Begonia
Bloedcollecte
Vr. Vrijwillige Bloedgevers DP
Chris Afschrift: 09 282 73 42
om 20 uur - Het Wijngaardeke
- gratis
Recreatief krulbollen
Buurtvereniging Het Wijngaardeke
Willy Hoof: 0494 67 34 08

vr. 10/7

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

vr. 10/7

om 20 uur - OCP - gratis
Feest v/d Vlaamse Gemeenschap | p. 12
Gemeente De Pinte en GRC
Bram De Lameillieure:
09 280 80 99

vr. 10/7

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

vr. 10/7

zo. 12/7

om 22 uur - Heilig Geestgoed,
Bosstraat 1/Munte - s 5 (leden) /
s7
Nachtvlinders determineren
Natuur.Boven-Schelde
Dominique Verbelen:
0484 11 98 99
om 10 uur (eigen wagen) scoutslokaal, Sportwegel 7 s 12,50 / s 8 (- 12 j.)
Grote barbecue op h kampterrein in 6810 Moyen-Chiny,
Route de Bertrix (12 uur)
Eenheidscomité DE HAVIK
Tom Hemelaer: 0495 24 67 57

ma. 13/7 van 17 tot 19.30 uur - zaal
Begonia
Bloedcollecte
Vr. Vrijwillige Bloedgevers DP
Chris Afschrift: 09 282 73 42

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

di. 14/7

om 19.15 uur - kerk Zevergem
Een avondje gezellig fietsen in
de omgeving v Zevergem
KVLV Zevergem i.s.m. Buurtvereniging Het Wijngaardeke
Marianne Aerssens: 09 222 42 48

vr. 17/7

om 14 uur - OCP - gratis
Fietsen (25 km)
Okra De PinteArnold Hanssens:
09 281 10 67

di. 21/7

om 20 uur - Het Wijngaardeke
- gratis
Recreatief krulbollen
Buurtvereniging Het Wijngaardeke
Willy Hoof: 0494 67 34 08

vr. 24/7

om 22 uur - Heilig Geestgoed,
Bosstraat 1/Munte - s 5 (leden) /
s7
Nachtvlinders determineren
Natuur.Boven-Schelde
Dominique Verbelen:
0484 11 98 99

za. 25/7

om 10.00 uur - Moerkensheide
- gratis
Eerste inlooptraining: open
training, ook voor niet-aangesloten jeugd
Voetbalclub Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be

di. 28/7

om 20 uur - Het Wijngaardeke
- gratis
Recreatief krulbollen
Buurtvereniging Het Wijngaardeke
Willy Hoof: 0494 67 34 08

vr. 31/7

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

Augustus
za. 1/8

van 13.30 uur tot 18 uur - domein Scheldevelde - supporters
welkom
Wedstrijd 2 vissen ‘Enkel met
levend aas’
De Scheldeveldevissers DP
Werner De Klerck: 09 282 99 01

za. 1/8

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

do. 6/8

om 19.15 uur - kerk Zevergem
Een avondje gezellig fietsen in
de omgeving v Zevergem
KVLV Zevergem i.s.m. Buurtvereniging Het Wijngaardeke
Marianne Aerssens: 09 222 42 48

vr. 7/8

vanaf 19 uur - Dorp Zevergem
- gratis
Streekbierenavond
www.zeverrock.be

za. 8/8

Dorp Zevergem - s 13 (VVK) /
s 16 (ADK)
Zeverrock | p. 13
www.zeverrock.be

za. 8/8

di. 11/8

do. 13/8

do. 13/8

zie Groenlink en digitale flits
Beheerwerkdag
Natuur.Boven-Schelde
Koen De Witte: 0473 637659

di. 25/8

om 14 uur - Lebbeke - s 2 / s 4
55+: Bezoek aan de firma
Vondelmolen
Gezinsbond DP
A. Van Raemdonck: 09 282 78 88

di. 18/8

om 19.15 uur - kerk Zevergem
Een avondje gezellig fietsen in de
omgeving v Zevergem
KVLV Zevergem i.s.m. Buurtvereniging Het Wijngaardeke
Marianne Aerssens: 09 222 42 48

di. 25/8

om 20 uur - Het Wijngaardeke
- gratis
Recreatief krulbollen
Buurtvereniging Het Wijngaardeke
Willy Hoof: 0494 67 34 08

vr. 28/8
vr. 21/8

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

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

za. 29/8
vr. 21/8

om 19.00 uur jeugd, 19.30 uur
volwassenen - Moerkensheide s 1 (jeugd) / s 5 (volwassenen)
10de Jogging JV De Pinte, voor
wandelaars en joggers | p. 20
Voetbalclub Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be

van 9 tot 18 uur - domein
Siesegemkouter / Aalst - supporters welkom
Inter-clubwedstrijd
De Scheldeveldevissers DP
Werner De Klerck: 09 282 99 01

za. 29/8

café Boldershof - voor de inwoners van Het Wijngaardeke
Feestmaal + quiz (inschrijving
vereist)
Buurtvereniging Het
Wijngaardeke
Willy Hoof: 0494 67 34 08

za. 29/8

zie Groenlink, digitale flits en
flyers
Europese Nacht v/d vleermuis
Natuur.Boven-Schelde
David Galens: 0474 229 312

zo. 30/8

om 8 uur - Baaigemkouter/
Baaigem - gratis
Trektellen
Natuur.Boven-Schelde
Guy Huylebroeck: 0473 89 42 09

za. 22/8

van 9 tot 16 uur - Watervlak
Florizoone - s 10
Jeugd-avonturensportdag | p. 18
Sportdienst i.s.m. Burensportdienst Leiestreek
OCP: 09 280 98 40

om 9.00 uur - Moerkensheide s3
30ste Jeugdtornooi JV De Pinte,
‘Tornooi Marc De Vos’ | p. 20
Voetbalclub Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be

za. 22/8

om 10 uur - kerk Merelbeke kostendelend rijden
Zeehonden spotten in de
Westerschelde
Natuur.Boven-Schelde
Jan Verhoeye: 0474 27 78 22

om 19 uur - feestzaal ‘t Mieregoed
Mieregoedjogging
Buurtvereniging Mieregoed
Geert Van Hoecke: 09 221 41 59
om 14 uur - OCP - gratis
Fietsen (35 km)
Okra De Pinte
Arnold Hanssens: 09 281 10 67

vr. 14/8

om 21 uur - Dorp Zevergem gratis
Fiesta Tropical | p. 13
De Wezel
www.dewezel.be

zo. 16/8

vanaf 15.30 uur - Dorp Zevergem
- inschrijving vereist
Duatlons | p. 13
De Wezel
Geert De Clercq: 09 385 88 86

om 20 uur - Het Wijngaardeke
- gratis
Recreatief krulbollen
Buurtvereniging Het Wijngaardeke
Willy Hoof: 0494 67 34 08

vr. 14/8

za. 15/8

zo. 16/8

vanaf 14 uur - Dorp Zevergem
- gratis
Avondmarkt, animatie, demo’s, vuurwerk, activiteiten
Chiro De Pinte, ... | p. 13
De Wezel
www.dewezel.be
om 13.30 uur - park Kasteel v
Welden - gratis (deelname) / iedereen welkom
Massaloop voor kids en volwassenen in het prachtige
decor v/h park v/h Kasteel v
Welden
Gezinsbond Zevergem
Guido Van Poucke: 09 385 53 81

za. 22/8

van 13.30 tot 18 uur - domein
Scheldevelde - supporters welkom
Wedstrijd 5 Kampioenschap
2009
De Scheldeveldevissers DP
Werner De Klerck: 09 282 99 01

za. 23/8

om 8.30 uur - kerkplein De Pinte
- middagmaal inbegr.
Dagfietstocht (ca. 80 km)
KVLV De Pinte
Christine Pieters: 09 282 77 76

zo. 23/8

om 14.00 uur - Moerkensheide
-s3
30ste Jeugdtornooi JV De Pinte,
‘Tornooi Marc De Vos’ | p. 20
Voetbalclub Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be

zo. 23/8

om 14.30 uur - kerk Melle centrum - gratis
Kalverbos, natuurgebied
Natuur.Boven-Schelde
Rudy De Mol: 0475 89 33 70
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Zie ‘Agenda’ op www.depinte.be
voor meer info.

ruimtelijke ordening
& werken
Voorziene openbare werken in De Pinte
Riolering en wegenwerken
• Aanleg riolering in Stijn Streuvelslaan en gedeeltelijk in de Oude Gentweg en
Louis Van Houttepark
Voorziene start van de werken: 1 augustus 2009
• Aanleg van riolering en heraanleg wegenis in de Stationsstraat en gedeeltelijk in de
Koning Albertlaan en Julien Anthierenslaan
Voorziene start van de werken: najaar 2009, eventueel begin 2010
• Aanleg riolering en heraanleg wegenis in de Nazarethstraat en Leeuwerikstraat
Voorziene start van de werken: begin 2010
• Aanleg riolering in de Berkenlaan
Start de werken: midden 2010
Uitbreiding gasnet
Imewo zorgt in de tweede helft van 2009 voor de uitbreiding van het gasnet op volgende plaatsen:
•
•
•
•
•

Een gedeelte van Het Wijngaardeke en de Molenstraat
‘t Kerkdreefken
Een gedeelte van de Keistraat (tussen Acacialaan en Reevijver)
Een gedeelte van Pont-Noord (omgeving brug E17)
Polderbos

De exacte locatie van deze uitbreiding van het gasnet kunt u vinden op www.imewo.be.

leven & wonen
4

Openingsuren en sluitingsdagen
Openingsuren gemeentehuis
elke werkdag van 9 tot 12 uur
maandagavond van 17.30 tot 19.30 uur*
woensdagnamiddag van 13.30 tot 16 uur*
(voor de uitreiking van de elektronische identiteitskaarten)
* niet in juli en augustus
Openingsuren PWA
maandag, dinsdag en donderdag van 8.30
tot 12 uur
Openingsuren OCP
burelen: maandag tot vrijdag van 8 tot 17 uur
sport- en cultuurzalen: elke dag van 8 tot 23 uur

Sluitingsdagen gemeentehuis
maandag 20 juli (brugdag)
dinsdag 21 juli (Nationale Feestdag)
Er is geen avonddienst in juli en augustus.
Sluitingsdagen PWA
zie ‘Sluitingsdagen gemeentehuis’, raadpleeg
www.pwa-gent-eeklo.be voor bijkomende
sluitingsdagen
Sluitingsdagen OCP
zaterdag 18 juli tot en met zondag 2 augustus algemene sluiting

Openingsuren bibliotheek
maandag
18 - 20 uur
dinsdag
17 - 19 uur
woensdag
15 - 18 uur
donderdag
16 - 19 uur
zaterdag
10 - 12 uur
Openingsuren containerpark
maandag
/
dinsdag
9 - 12 uur
woensdag
/
donderdag
9 - 12 uur
(zomeruur-regeling: 13 - 19 uur)
zaterdag
9 - 12 uur

Sluitingsdagen bibliotheek
zaterdag 11 juli
(Feest van de Vlaamse Gemeenschap)
zaterdag 18 juli tot en met zondag 2 augustus
zaterdag 15 augustus
(Onze-Lieve-Vrouwtenhemelopneming)
13 - 16 uur
13 - 16 uur
13 - 16 uur
13 - 16 uur
13 - 17 uur

Sluitingsdagen containerpark
zaterdag 11 juli
(Feest van de Vlaamse Gemeenschap)
maandag 20 juli tot en met zaterdag 25 juli
zaterdag 15 augustus
(Onze-Lieve-Vrouwtenhemelopneming)
woensdag 16 september

Vraag het kids-ID voor de herfstvakantie tijdig aan
Kids-ID: een elektronisch identiteitsdocument voor - 12-jarigen

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.
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!

Auxilia vzw zoekt lesgevers en medewerkers
Voor de meeste kinderen, jongeren en volwassenen is het recht op onderwijs gegarandeerd. Toch
vallen veel mensen uit de boot. Voor hen is er Auxilia, een vrijwilligersorganisatie die aangepast en
vooral individueel onderwijs aanbiedt.
De werking van Auxilia draait, met uitzondering van het secretariaat in Antwerpen, volledig op
vrijwilligers. Lesgevers engageren zich voor minstens één lesuur per week. Vervoer en lesmateriaal
worden doorgaans betaald door de lesaanvrager, evenals een dossierkost van 10 euro. Het onderwijs zelf is gratis. Een onderwijsdiploma voor de lesgevers is niet noodzakelijk, maar in sommige
gevallen wel nuttig.
Andere medewerkers zetten zich in voor organisatorische taken, dit gedurende meerdere uren per
week. Organisatietalent en administratieve kwaliteiten komen hier van pas, evenals een sociale
ingesteldheid. Tevens wordt er een bereidheid tot deelname aan vergaderingen verwacht.
Momenteel is Auxilia dringend op zoek naar lesgevers voor allerhande lessenonderwerpen alsook naar medewerkers voor ‘intakes’ (huisbezoeken), bekendmaking en sponsorwerving.
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Een recent voorbeeld kan een idee geven van de mensen die bij Auxilia komen aankloppen en de
noden die ze hebben.
Enkele maanden geleden kreeg het secretariaat de vraag om een slechtziend kind te begeleiden. Hij
wilde graag wiskunde studeren, om zo gemakkelijker de secundaire school te doorlopen. Er werd
een ‘intake’ gepland en een vrijwillige lesgever gezocht. Nu krijgt hij wekelijks les. De ervaringen
van zijn ouders over de lessen: “Iedere week groeit, door deze bijdrage, zijn inzicht en stapvoets
groeit zijn prikkeling naar meer. We vinden het prachtig dat een kleine organisatie zoals Auxilia de
moeite neemt om iemand te helpen, niet alleen met woorden, maar via echte daden. Dit gebeurt
niet via grote publiciteit op radio en tv, maar door iemand die zich echt met je bezighoudt en iedere
maal opnieuw les geeft, telkens met evenveel geduld.”
Wilt u meer weten over de werking van Auxilia? Neem dan eens een kijkje op de website
www.auxilia-vlaanderen.be. Uw vraag nog niet beantwoord? Contacteer ons dan via
info@auxilia-vlaanderen.be.

milieu en duurzaamheid
Milieukalender
• Containerpark
Het containerpark is gesloten op vrijdag, zondag en op wettelijke feestdagen. Tevens gesloten op
zaterdag 11 juli, van maandag 20 juli tot en met zaterdag 25 juli en op zaterdag 15 augustus.
• Huisvuil
Er is geen huisvuilinzameling in de week van 20 tot en met 26 juli en in de week van 10
tot en met 16 augustus.
Aan de inwoners wordt gevraagd om hier op voorhand rekening mee te houden. Ook de ophalers van huisvuil en de toezichters op het containerpark hebben immers recht op vakantie. Gaat
u met vakantie, spreek dan eventueel uw buur aan om de vuilzak buiten te zetten.
• Interesse in composteren?
6

Een compostbak, compostvat of wormenbak
kan besteld worden bij de milieudienst (tel. 09
280 80 24, milieudienst@depinte.be).
Compostbak: 27 euro*
Compostvat: 13,50 euro*
Wormenbak: 10 euro*
Beluchtingsstok: 2 euro
* Levering aan huis inbegrepen
In de recente brochure Duurzaamheid en Milieu
worden de verschillende composteersystemen
uitgelegd.
Hulp nodig bij het opstarten van een compostvat?
Ingrid Scheerlinck, milieuambtenaar, helpt u
graag verder (milieudienst, tel. 09 280 80 24).
Zij kan u ook de naam van een Compostmeester in uw buurt geven, of kijk op www.depinte.be >
Milieu en Duurzaamheid > Afval > Composteren.
www.depinte.be

• Herbruikbare goederen
De vzw Ateljee haalt gratis herbruikbare goederen op. U kunt hen contacteren op het nummer
09 224 07 15. U kunt de herbruikbare goederen ook brengen naar de Kringwinkel, Slachthuisstraat
18 in Deinze. Dit kan tijdens de openingsuren: van maandag tot en met vrijdag van 10 tot 18 uur
en op zaterdag van 10 tot 17 uur. Meer info op www.ateljee.info.
Raadpleeg de Kalender Selectieve Ophaling 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.

Inzameling taxussnoeisel op het containerpark
Zoals vorig jaar zamelt uw gemeente op het containerpark taxussnoeisel in ten voordele van Kom op tegen Kanker.
Het snoeisel van de taxushaag (Taxus baccata) bevat de kostbare
stof baccatine die verwerkt wordt in geneesmiddelen tegen verschillende soorten kanker. Maar voor een kilo baccatine is meer
dan twaalf ton snoeisel nodig. Dat is een hele hoop.
Help deze hoop te vergroten en breng tot 15 september uw
taxussnoeisel gratis naar het containerpark. U levert hiermee
grondstof die effectief verwerkt wordt tot medicijnen en bovendien
wordt per kubieke meter taxussnoeisel 40 euro geschonken
aan Kom op tegen Kanker.
Houd er rekening mee dat het taxussnoeisel jong, vers, zuiver en droog moet zijn.
U kunt het snoeisel los of in eigen zakken naar het containerpark
brengen. Om de inzameling makkelijker te maken kunt u daar ook gratis zakken krijgen.
Vorig jaar zamelde De Pinte 13,33 m³ taxussnoeisel in. Dit leverde 533 euro op ten voordele van Kom op
tegen Kanker.
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Voor meer informatie over deze hoopvolle actie kunt u terecht:
- bij de milieudienst (tel. 09 280 80 24, milieudienst@depinte.be)
- op de website www.vergrootdehoop.be

Met uw oud speelgoed naar de Kringwinkel
Afvalpreventietip!

Komen het oude poppenhuis, de elektrische trein, de oude leesboeken of strips, het kinderfietsje, … de
kast of garage niet meer uit? Waarom dit niet naar de Kringwinkel brengen?
Het speelgoed krijgt er een volgend leven: iemand anders kan er nog vele mooie uren mee beleven. Het
zou toch jammer zijn om dit zomaar met de restfractiezak of het grof huisvuil mee te geven, niet?
Let wel op: de Kringwinkel aanvaardt enkel materiaal dat niet kapot of geschonden is. Het speelgoed moet
immers nog ‘verkoopbaar’ zijn.
Waarheen? De Kringwinkel Ateljee, Slachthuisstraat 18, Deinze, tel. 09 380 37 76

Inzameling afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA)
Naar aanleiding van de berichtgeving over de uit- en doorvoer van AEEA naar Ghana via de haven van
Antwerpen doet de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur een oproep
aan alle actoren die betrokken zijn bij de inzameling en verwerking van AEEA.
Aan de burgers wordt gevraagd om AEEA af te voeren binnen het Recupel-systeem via de volgende kanalen:
• kringwinkel (voor herbruikbare apparaten);
• handelaar aangesloten bij het Recupel-systeem (bij aankoop van een nieuw toestel);
• containerpark.
Op elk van deze inzamelpunten worden in opdracht van Recupel de ingezamelde AEEA opgehaald door
een erkende overbrenger en afgevoerd naar een vergunde verwerker.
Het inzamelsysteem van Recupel wordt van nabij opgevolgd. AEEA die via het Recupel-systeem worden
ingezameld, worden niet illegaal geëxporteerd naar de derdewereldlanden, maar op een legale en milieuverantwoorde wijze ontmanteld en gerecycleerd.

Sluikstokers zorgen voor ernstige luchtvervuiling!
Sinds de dioxinecrisis weet iedereen hoe gevaarlijk dioxines zijn voor de gezondheid. Toch blijven veel
mensen nietsvermoedend hun afval verbranden in allesbranders en tuinkacheltjes. Hier staan fikse boetes
op. Zelf afval verbranden in allesbranders, tuinoventjes of met een open vuurtje veroorzaakt luchtverontreiniging. Sluikverbranden van afval is zelfs de grootste bron van dioxines in Vlaanderen. Het zorgt voor
dioxine-uitstoten die tot 5 000 maal hoger zijn dan de wettelijke normen voor de Vlaamse afvalverbrandingsinstallaties.
Wie zichzelf, zijn gezin en zijn buren niet wil vergiftigen, doet er dus goed aan om niet langer zelf afval te
verbranden. Voor het verbranden van afval bestaat nu al een heel strenge reglementering. Zo mag je als
particulier helemaal geen afval verbranden: buiten niet en binnen niet.
Gebruik in de allesbrander of in het tuinoventje dus uitsluitend wettelijk goedgekeurde brandstoffen, of
eventueel droog, onbehandeld hout. Ook plantaardig tuinafval mag je niet zomaar verbranden. Alleen
wanneer er binnen een straal van 100 meter geen begroeiing of gebouwen zijn, is het wel toegestaan.
Contacteer bij twijfel de gemeentelijke milieudienst.
Je doet er veel beter aan zoveel mogelijk gebruik te maken van de selectieve inzameling van afval en zoveel mogelijk afval te vermijden. Koop bijvoorbeeld herbruikbaar glas, in plaats van plastic flessen. En je
groente-, fruit- en tuinafval composteer je makkelijk zelf. Zo help je het milieu een handje en denk je aan
jouw gezondheid en die van je buren.
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Overdosis dioxine
Het opstoken van afvalstoffen door particulieren is de belangrijkste bron van dioxines in Vlaanderen. Verantwoordelijk voor de hoogste dioxine-uitstoten is het verbranden van:
• verpakkingsafval
• PVC-flessen
• alles wat met een PVC-laag bedekt is
• geverfd en gevernist hout
• verlijmde spaander- en vezelplaten
• hout dat brandvertragende middelen bevat
• papier en karton

Plant streekeigen soorten
Streekeigen soorten zijn bomen en struiken die van nature voorkomen in een bepaalde streek. Ze hebben zich in de loop van de tijd aangepast aan het lokale klimaat en de plaatselijke bodem. Voorbeelden
van streekeigen bomen en struiken zijn de beuk, linde, zomereik, tamme kastanje, hazelaar, haagbeuk,
meidoorn, taxus, ...
Een plantensoort is inheems in Vlaanderen als Vlaanderen binnen het natuurlijke verspreidingsgebied van
www.depinte.be

de soort ligt. Een individuele plant is autochtoon of oorspronkelijk inheems in een bepaalde streek in
Vlaanderen, als deze een nakomeling is van planten die zich sinds hun spontane vestiging na de laatste
ijstijd altijd natuurlijk hebben verjongd, of die kunstmatig vermeerderd werden met strikt lokaal materiaal.
Een zomereik afkomstig uit de Balkan is dus niet autochtoon in Vlaanderen, maar de soort zomereik is hier
wel inheems.
Waarom kiezen voor streekeigen bomen en struiken in je tuin?
Streekeigen soorten hebben talrijke voordelen. Streekeigen bomen en struiken groeien sneller, hebben
een langere levensduur en zijn beter bestand tegen plaatselijke weersgrillen, ziekten en (insecten)plagen.
Streekeigen planten zorgen bovendien het hele jaar voor een vrolijk en wisselende kleurenpallet. In de
winter zijn er bijvoorbeeld kale takken waar het zonlicht doorheen komt piepen, in de lente barst de
boom/struik van de bloesems en of knopjes, in de zomer kleurt hij groen en in het najaar krijg je een
prachtig kleurenpalet herfsttinten.
Met streekeigen bomen en struiken kan je tuin als het ware naadloos aansluiten op het omringende landschap. De plaatselijke dierenwereld (vlinders, vogels, insecten, egels, ...) hoeft geen wijde bocht om je tuin
heen te maken, maar wordt net uitgenodigd om te komen schuilen, eten en verblijven. De vruchtjes en
zaadjes van de streekeigen soorten leveren een feestmaal voor deze beestjes. Zo maak je van jouw tuin
een plaats voor natuurbeleving, dicht bij huis.
Een lijst met inheemse boom- en struiksoorten in Vlaanderen (ANB) kun je vinden via www.depinte.be >
Milieu & Duurzaamheid > Natuur.

Campagne ‘Help jij de aarde een handje?’
De aarde is niet meer in evenwicht. Door de aarde een
handje te helpen en een duwtje in de goede richting
te geven, kunnen we daar nochtans zelf verandering
in brengen.
In augustus en september kunnen alle inwoners, verenigingen, ... deelnemen aan deze actie. Het doel is
simpel: door verschillende opdrachten uit te voeren
met betrekking tot natuur en milieu de aarde terug in
evenwicht brengen!
Op zaterdag 26 september gaat in de namiddag de
gemeentelijke zwerfvuilactie door. ‘s Avonds worden
de winnaars van de wedstrijd bekendgemaakt.
Houd je brievenbus goed in het oog, want eind juli ontvangen alle inwoners de campagnefolder in de
brievenbus waarin wordt uitgelegd hoe je aan de wedstrijd kunt deelnemen, of zie www.depinte.be.

Schoonmaakmiddelen
Een schoonmaakmiddel bestaat uit een mengsel van actieve stoffen. Wanneer schoonmaakmiddelen
milieuproblemen veroorzaken komt dat onder andere doordat schadelijke stoffen in het milieu terechtkomen. Schadelijke stoffen beperken, is dus een eerste belangrijke boodschap, maar ook het correct doseren
en gebruiken van schoonmaakmiddelen is van belang.
Kies voor een schoonmaakmiddel dat gemakkelijk en correct te doseren is. Meer product dan nodig gebruiken is verspilling, ook van geld. Kies voor een product met een handige doseerdop of ander doseersysteem
en met duidelijke doseerinstructies op de verpakking. Voor wasmiddelen, zoek naar de doseringstabel die
verplicht vermeld wordt op het etiket.
Gebruikt u bovendien een wasproduct dat u toelaat om te wassen op 30 graden in plaats van. 40
graden, dan bespaart u 33 % elektriciteit en dus ook flink wat geld op uw energiefactuur. Deze aanbeveling wordt ook ondersteund door de washright-campagne van de schoonmaakmiddelenindustrie. Als alle
Belgische gezinnen wassen op 30 graden in plaats van op 40 graden, dan levert dit een CO2-reductie
op, even groot als de CO2-uitstoot van ongeveer 30 000 wagens die gedurende een jaar rondrijden in
België.
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Kies voor geconcentreerde poetsmiddelen. Hoe meer geconcentreerd het product, hoe meer transport en verpakkingen u bespaart. Op de meeste wasmiddelen vindt u nu al een duidelijk symbool dat het
aantal dosissen per verpakking weergeeft. Bepaalde winkels die meedoen aan dit proefproject vermelden
de aankoopprijs per dosis op het prijsetiket. Zo kunt u de prijs per wasbeurt van verschillende producten
vergelijken.
Kies voor een schoonmaakmiddel met weinig of geen schadelijke stoffen. Een schoonmaakmiddel is
een mengsel van chemische stoffen die maakt dat het product doet wat het moet doen: schoonmaken.
Het ene mengsel is echter de andere niet en een goed product presteert, zowel goed op gebied van
schoonmaken als op gebied van een proper milieu.
Het Europees Ecolabel legt de grens voor al deze eisen hoog en producten die zo’n label dragen kunnen dus alleen maar aanbevolen worden. Daarnaast zijn er ook schoonmaakmiddelen in de winkel die
minstens even goed scoren als Ecolabelproducten, maar het Ecolabel niet dragen. Deze producten voldoen
wel aan de criteria vermeld in de Producttest van de OVAM en de Milieukoopwijzer van de Bond Beter
Leefmilieu. Ook deze schoonmaakmiddelen ondersteunt Nelli.
Schoonmaakmiddelen stoten stoffen uit en kunnen bijdragen aan de vervuiling van lucht binnenshuis of
kunnen oog- en huidirritaties veroorzaken. Kies voor producten met een minder schadelijke samenstelling.
Goed voor uw gezondheid en goed voor het milieu gaan vaak hand in hand. Kies schoonmaakmiddelen
met een Ecolabel en/of meer geconcentreerde schoonmaakmiddelen.
Gebruik zoveel als mogelijk een allesreiniger in plaats van een gespecialiseerd product. Gespecialiseerde
producten zijn vaak meer milieubelastend doordat ze meer afval met zich meebrengen en/of meer milieuschadelijke stoffen bevatten.
Gebruik regenwater. Doordat dit water minder hard is, is de werking van de reinigingsproducten efficiënter en dienen geen wateronthardende stoffen te worden toegevoegd. Er zit namelijk minder kalk in
regenwater die de werking van de wasactieve stoffen kan hinderen.
Geef de voorkeur aan harder of goed schrobben, boven het gebruik van een grotere dosis aan schoonmaakmiddel.
Vul uw was- of afwasmachine steeds volledig.
Bron: www.nelli.be

Trage wegen doen bewegen
In tegenstelling tot ‘snelle’ autowegen, zijn trage wegen in de eerste plaats bedoeld voor wandelaars en
fietsers. Er zijn heel wat verschillende soorten trage wegen. Zo zijn er de officiële buurtwegen, die voorzien
zijn in de wet van 10 april 1841 op de buurtwegen. Deze zijn aangeduid op de ‘Atlassen der Buurtwegen’,
die ter inzage liggen bij gemeente- en provinciebesturen. Deze buurtwegen zijn openbaar: iedereen mag
er dus gebruik van maken.
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Naast de officiële buurtwegen, zijn er ook verschillende trage wegen die onder een andere wetgeving
vallen. Zoals wandelwegen in bossen (bosdecreet), in natuurgebieden (natuurdecreet), vroegere trein- of
trambeddingen (juridisch statuut meestal afhankelijk van de bestemming op het gewestplan), dijkpaden
in beheer van polders en wateringen, … Verder zijn er trage wegen die spontaan gegroeid zijn door het
gebruik en onder geen enkel juridisch statuut vallen. Vaak gaat het daarbij om spontaan gegroeide verbindingen tussen officiële buurtwegen.
Trage wegen kunnen vooreerst gebruikt worden als wandel-, fiets- of ruiterpad. Heel wat trage wegen
worden vandaag al ingeschakeld in wandel- en fietsroutes. Veldwegen en kerkwegels zijn immers ideaal
voor wandelaars of fietsers die op een rustige manier van het landschap en de natuur kunnen genieten.
Trage wegen hebben een belangrijke cultuurhistorische waarde. Bijna alle trage wegen zijn historische
verbindingen. De geschiedenis van sommige veld- of kerkwegels gaat terug tot in de Romeinse tijd! Trage
wegen zijn getuigen van vroegere verbindingen naar en tussen dorpskernen (kerkwegels), van vroegere
doorgangen voor landbouwers (‘karrensporen’), van wegen die vroeger werden gebruikt om boten voort
te slepen (jaag- en dijkpaden op oeverstroken) of van vroegere trein- en tramverbindingen (voormalige
beddingen). Als trage wegen verdwijnen, gaat dus ook een deel van ons ‘collectief geheugen’ verloren.

www.depinte.be

Trage wegen zijn, zeker in Vlaanderen, ook van belang voor natuurontwikkeling. In het dichtbebouwde
Vlaanderen zijn de nog overblijvende natuurgebieden klein en sterk versnipperd. Trage wegen zorgen
voor een ecologische verbinding tussen natuurgebieden, waardoor tal van planten en dieren zich kunnen
verspreiden over een groter gebied. Daarnaast zijn trage wegen een specifieke biotoop voor verschillende
planten en insecten.
Trage wegen kunnen tot slot gebruikt worden als veilige verbindingen voor zachte weggebruikers. Trage
wegen kunnen, zeker voor korte afstanden, een alternatieve en verkeersveilige route bieden voor bijvoorbeeld schoolgaande kinderen. Heel wat trage wegen maken een verbinding tussen en naar dorpskernen.
Trage wegen in De Pinte
Via een overeenkomst met de provincie Oost-Vlaanderen startte de gemeente in samenwerking met de
vzw Trage Wegen met de inventarisatie van de trage wegen in De Pinte en Zevergem. Op basis hiervan
wordt een kaart opgemaakt.

Boompjesweekend levert 2 408 euro op voor Kom op tegen Kanker
Tot 22 maart vond in Vlaanderen de Boompjesactie van Kom op tegen Kanker
plaats. In De Pinte namen vrijwilligers, handelaars, de bibliotheek, de gemeentelijke
milieu- en natuurraad en het gemeentebestuur aan de actie deel en werden er 228
boompakketten verkocht. Het gemeentebestuur legde 3,5 euro bij per verkocht
boompakket.
In totaal werd 2 408,70 euro overgemaakt aan de Vlaamse Liga tegen Kanker
vzw.
De Pinte behaalde op de plantdag 22
maart een plantperceel in Knesselare.
Op vijf plaatsen in Vlaanderen werden die dag 53 000 nieuwe
boompjes geplant. In totaal komt er daardoor 35 hectare bos bij.
Dankzij de actie kwam er in Vlaanderen al ruim 188 hectare nieuw
bos bij. De 300 000 bomen die de voorbije jaren voor Kom op
tegen Kanker geplant zijn, halen per jaar ongeveer 100 ton fijn
stof uit de lucht.
De opbrengst van de verkoop investeert Kom op tegen Kanker
in preventie, palliatieve zorgverlening, psychologische ondersteuning, kinderkampen en wetenschappelijk onderzoek.
Het schepencollege en de milieudienst bedanken hierbij oprecht
iedereen die zich ingezet heeft voor deze actie.

Gemeentelijke milieu- en natuurraad:
oproep aan geïnteresseerde inwoners
De gemeentelijke MINA-raad telt 24 stemgerechtigden. Deze groep bestaat uit afgevaardigden van de
representatieve verenigingen, de erkende adviesraden, de scholen, één afgevaardigde van het OCMW en
een groep geïnteresseerde inwoners.
Wie meent een zinvolle bijdrage te kunnen leveren op vlak van milieu en duurzaamheid in onze gemeente, kan zich melden uiterlijk tot vrijdag 28 augustus 2009 met een eenvoudig schrijven of via
e-mail aan de milieudienst, t.a.v. Ingrid Scheerlinck, milieuambtenaar, Koning Albertlaan 1, 9840 De Pinte,
milieudienst@depinte.be. Ook voor info kunt u hier terecht, tel. 09 280 80 24.
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cultuur & vrije tijd
Feest van de Vlaamse Gemeenschap
Het Feest van de Vlaamse Gemeenschap in De Pinte gaat dit jaar door op vrijdag 10 juli 2009 om
20 uur in de cultuurzaal van het OCP (Polderbos 20).
Programma
• Toespraak
• Uitreiking Cultuurprijs 2009
• Het Vlaamse volkslied
• Optreden Contraband loopt los! (kleinkunst)
• Receptie
De inkom is gratis.
Organisatie: Gemeente De Pinte en Cultuurraad (GRC)

Zondag 13 september: 32ste braderie in De Pinte
Nog uitgebreider dan vorige jaren

De traditionele braderie in onze gemeente ter gelegenheid van de grote kermis gaat dit jaar door
op zondag 13 september 2009. Samen met de werkgroep braderie zorgt het gemeentebestuur dit
jaar voor een nog uitgebreider braderie met opnieuw een gevarieerd animatieprogramma.
De braderie zal plaatsvinden van aan de rotonde (De Post) in de Baron de Gieylaan tot in de
Pintestraat (tot aan de hoek met de Eeuwfeestlaan), met een uitloper in de Groenstraat.
Er zal geen tent staan ter hoogte van het gemeentehuis, maar er wordt een muzikaal programma
uitgewerkt met tal van optredens verspreid over het hele parcours, onder meer bij acht deelnemende horecazaken.
Het volledige programma zal in de volgende Infokrant bekendgemaakt worden, via affiches, folders
en de gemeentelijke website (www.depinte.be).
Middenstanders en verenigingen kunnen hun producten, diensten of werking voorstellen. Wie wil
deelnemen, betaalt dit jaar slechts 50 euro. Voor verenigingen die zetelen binnen een gemeentelijke adviesraad worden vanaf dit jaar twee tarieven toegepast: 50 euro voor de verenigingen die
dranken of voeding verkopen, 35 euro voor de andere verenigingen. Middenstanders en erkende
verenigingen krijgen hiertoe nog een brief (met inschrijvingsformulier) in de bus.
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De inschrijvingsperiode wordt afgesloten op dinsdag 25 augustus 2009.
Contactpersonen voor verdere inlichtingen:
Werkgroep braderie
Bertrand De Bie
Frans De Potterstraat 15, 9840 De Pinte
tel. 09 282 74 16, gsm: 0475 57 10 16
e-mail: bedebie@skynet.be
Schepen Luc Dekimpe
Baron de Gieylaan 129, De Pinte
tel. 09 282 66 94, gsm: 0476 34 62 96
e-mail: luc.dekimpe@pandora.be
We kijken alvast uit naar uw aanwezigheid!

www.depinte.be

Gezinsbond De Pinte
nodigt uit op haar kermisprogramma:
Reuze-barbecue met frieten
Zoveel u lust!
Zondag 13 september van 11.30 tot 15 uur en van 18 tot 20 uur tijdens de braderie
Maandag 14 september van 11.30 tot 15 uur
in het parochiaal centrum, B. de Gieylaan
Gezinsvriendelijke prijzen!
Extra korting voor Bondsleden.

Programma Oogstkermis 2009

						

Dorp Zevergem
Vrijdag 14 augustus								
21.00 uur
Fiesta Tropical
		
Wezeltent, Dorp Zevergem, gratis toegang
		
Tropical party met cocktailbar
		
Dj Diederik			
Zaterdag 15 augustus								
14.00 uur
Petanquetornooi						
		
Minivoetbaltornooi						
		
Fototentoonstelling kamp 2009						
		
Cocktailbar - terras						
		
‘Schijt je rijk’						
		
Organisatie: Chiro Zevergem						
19.00 uur
Avondmarkt met straatanimatie						
		
Batuqueria (Braziliaanse perscussiegroep)				
		
Graffit demo						
		
Hobby demo						
23.00 uur
Spetterend vuurwerk						
Zondag 16 augustus								
15.30 uur
Aflossingsduatlon						
17.00 uur
Zevergemse duatlon						
		
Dorp Zevergem, 3 km lopen, 17 km fietsen					
		
Info en inschrijvingen: Geert De Clercq, tel. 09 385 88 86
Organisatie: WEZEL						
Met dank aan Gemeente De Pinte
Info: www.dewezel.be

Zeverrock: 7 en 8 augustus 2009
Stip 7 en 8 augustus alvast aan in uw agenda, want dan staat Zeverrock paraat om zich wederom probleemloos tussen de sfeervolste zomerfestivals te nestelen.
Programma:
vrijdag 7 augustus 2009: Streekbierenavond
Vanaf 19.00 uur - Inkom: GRATIS     
zaterdag 8 augustus 2009: Zeverrock
De groepen: Gorki, De Jeugd van Tegenwoordig, Selah Sue, Electric blonde, …
Inkom: E 13 (VVK) / E 16 (ADK)
Meer info: www.zeverrock.be
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Feesteditie - De Platte Deur organiseert de vijfde

￼
zaterdag 4 juli 2009
Legezoldermarkt ‘de andere rommelmarkt’
Info en inschrijvingen voor deelname via deplattedeur@skynet.be
of 0498 57 46 48
14.00 - 18.00
Doorlopend kinderanimatie
16.00		Opening van de feesteditie met gratis koffie en gebak
16.00 - 18.00
Gezellige livemuziek
16.00 - 20.00
Doorlopend vertoning oude films van en over De Pinte
18.00		Aan tafel voor de ‘Warme beenham met frietjes’
Bekendmaking winnaars wedstrijd Pintestraatkunsten
Info wedstrijd: deplattedeur@skynet.be
20.00		Liveoptreden
aansluitend		Bal van de lege pinten met dj Flash ‘in zijn caravan’
11.00 - 16.00

De algemene inkom is gratis.
Kaarten voor de warme beenham zijn te krijgen bij A Propos (Pintestraat 37) en Slagerij André (Pintestraat
85), of reserveren kan via e-mail: deplattedeur@skynet.be tot 28 juni 2009.
Prijzen: 0 - 6 jaar: gratis; 6 - 12 jaar: E 7; + 12 jaar: E 12

Activiteiten Centaura
- Deelname aan wedstrijdtentoonstelling ‘Europese Kunstverdienste’
Tot en met 12 juli 2009
Elke dag open van 10 tot 17 uur
Gemeentehuis De Panne
Gratis toegang
- Groepstentoonstelling in de ‘Oude Kerk’ van Vichte
Kerkdreef 8, Vichte
Opening op 3 juli om 19.30 uur
Open op 4, 5, 12 en 13 juli van 13 tot 17 uur
Gratis toegang
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- Groepstentoonstelling Galerij Noorderzon
Kwaremontplein 14, Kwaremont
Van 1 tot en met 31 augustus 2009
Open op weekends en feestdagen van 14 tot 18 uur, of volgens afspraak
Gratis toegang

• Prettige vakantie!
Op woensdag 17 juni gaan de deuren van onze Kunstateliers voor Kinderen en Volwassenen dicht
voor twee maanden. Iedereen is toe aan een welverdiende vakantie! Geen nood echter, want op
woensdag 2 september gaat de deur van het Kinderatelier terug open en de deur van onze
Kunstkelder op woensdagavond 9 september, voor een nieuw creatief ‘schooljaar’!
Ons Kunstatelier voor Kinderen, van zes tot twaalf jaar, gaat van start om 15 uur (tot 18 uur) in De
Veldblomme, Veldstraat 50 in Zevergem.
Voor inschrijvingen: Ann Van Durme, gsm 0478 79 04 90
www.depinte.be

Het Kunstatelier voor Volwassenen, vanaf zestien jaar, gaat open
om 19 uur (tot 22 uur) in de Kunstkelder van het Kasteel Scheldevelde, Kasteellaan 41, in De Pinte.
Voor inschrijvingen: Eddy De Haese, tel. 09 282 94 66
en/of Irene De Meurechy, tel. 09 282 40 25
Voor beide Kunstateliers zijn de plaatsen echter beperkt, wacht
dus niet tot na de vakantie en schrijf vandaag nog in!
Alvast een prettige vakantie gewenst.
• Braderie-Expo
Tijdens het weekend van de ‘Grote Kermis’ in september stellen
al de leden van ons Kunstatelier voor Volwassenen een grote
waaier aan eigen kunstwerken tentoon in het gemeentehuis van
De Pinte.
Deze unieke expo is gratis toegankelijk op:
- zaterdag 12 september 2009 van 10 tot 17 uur (doorlopend)
- zondag 13 september 2009 van 10 tot 18 uur (doorlopend)
Opening van de ‘Braderie-Expo’ met live muziek!
• Prijsuitreiking …
Belangrijk bericht aan de jeugdige ridders, prinsessen, jonkvrouwen en jonkheren die deelnamen
aan de teken- en schilderwedstrijd ‘Kasteel Viteux’ op zaterdag 30 mei.
Jullie werken worden tentoongesteld tijdens de braderie,
op zondag 13 september 2009!
Om 16 uur is er prijsuitreiking van de winnende kunstwerken!
Waar? Park Viteux in De Pinte

ART @ DE PINTE vzw
Meer info?
artdepinte@live.be

Kunstwerk van
Jimmy De Brueker voor de tentoonstelling in het kader van de
Week van de
Amateurkunsten.

Suverlike
Het koor Suverlike luistert de misvieringen op in de kerk van Zevergem.
U bent van harte welkom om 9.30 uur op de volgende zondagen:
• 5 , 12 , 19 en 26 juli
• 2, 9, 16, 23 en 30 augustus
• Ook op zaterdag 15 augustus voor Onze-Lieve-Vrouwtenhemelopneming.
Op deze dag gaat ook de eerste repetitie door om 9 uur.
De inkom is gratis.
Meer info: www.zevergem.org/suverlike
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bibliotheek
MijnOvinob.be
De bibliotheek van De Pinte is sinds eind april een Ovinob-bibliotheek.
Of een object al dan niet aanwezig is in de bibliotheek, kon je al zien.
Nieuw is dat je nu via mijnovinob.be je eigen digitale bibliotheek kan raadplegen:
• Aankoopsuggesties doen
• Je op de hoogte houden van je favoriete onderwerp
• Je uitleengeschiedenis bijhouden
• Je uitgeleende werken verlengen
• Uitgeleende werken reserveren
Hoe kan je je registreren op MijnOvinob.be?
1. Surf naar www.mijnovinob.be en klik op ‘nu registreren’
2. Vul het registratieformulier in en verzend de gegevens (barcode lenerskaart, geboortedatum,
gebruikersnaam en wachtwoord)
3. Bevestig je registratie: enkele ogenblikken na stap twee ontvang je een e-mail met een link waarop je moet klikken. Deze stap dient om na te gaan of je e-mailadres correct werd opgegeven.
4. Nu kan je inloggen op MijnOvinob.be met je eigen gebruikersnaam en wachtwoord.
Er zijn ook foldertjes hierover te krijgen in de bibliotheek.

Gedichtenwedstrijd ‘Dicht op de muur’
Tot en met 15 april kon er deelgenomen worden aan
de gedichtenwedstrijd ‘Dicht op de muur’, een initiatief
van Gemeente De Pinte in samenwerking met de vrije
bibliotheek van Zevergem in het kader van Leader.
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44 dichters namen hieraan deel. Uit de 77 ingezonden
gedichten koos de jury de drie beste gedichten:
• Eerste winnaar is Michel Dedain (Zevergem) met
het gedicht ‘zonder titel’, zijn gedicht zal vereeuwigd worden op een gevel in de Blijpoelstraat.
U leest het ook op de achterzijde van deze Infokrant.
• Tweede winnaar is Katelijne Verstichel (Zevergem)
met het gedicht ‘Dicht op mijn dorp’.
• Derde winnaar is Boris Cruyssaert (Gent) met het
gedicht ‘Bij de Schelde, ochtend’.
De plechtige prijsuitreiking vond plaats op 10 mei tijdens de bloemenmarkt in Zevergem.
Alle gedichten zullen nog gebundeld en ter beschikking gesteld worden. We nemen hieromtrent
nog contact op met de deelnemers.
En voor wie niet genoeg kan krijgen van poëzie:

ZOVLA-cursus: Dichter in de bib
Van januari 2009 tot januari 2010 loopt een rode draad doorheen de
ZOVLA-bibliotheken. Een draad van poëzie, van Gedichtendag 2009 tot
Gedichtendag 2010 (laatste donderdag van januari). De bibliotheken organiseren samen met Vormingplus poëtische proeverijen, waar je al lezend,
denkend en pratend, je smaak kan ontdekken en ontwikkelen.
www.depinte.be

Proeven van poëzie
Op zoek naar meer poëzie in je leven? Wil je meer gedichten leren kennen of meer weten over
de dichters die je al kent? In de bibliotheek, waar de muren poëzie ademen en woelige woorden
sluimeren, nodigen we je uit op ontdekkingsreis. De reis begint bij het modernisme en eindigt bij
een vleugje moderne experimentele poëzie. We kruipen in de huid van de dichters en ontdekken
wat onder andere Van Ostayen, Nasr, Van Hee, … voelen en denken bij de liefde, de dood en het
samenleven.
De bibliotheken van De Pinte en Sint-Martens-Latem bundelen de krachten:
Vijf dinsdagavonden: 8, 15, 22, 29 september en 6 oktober 2009
Telkens van 19.30 uur tot 22.00 uur
Bibliotheek Sint-Martens-Latem, Latemstraat 78, Sint-Martens-Latem
Lesgeefster: Ilse Weber
Prijs: 10 euro voor vijf avonden
Vooraf inschrijven en betalen in de bib van De Pinte of Sint-Martens-Latem
Poëzie (s)maken
Beelden bouwen met woorden, zeepbellen blazen van klanken en zinnen, knutselen met taal.
Gedichten schrijven! Iets voor jou?
Tijdens vijf bijeenkomsten met een dichter krijg je opdrachten om ter plekke te schrijven. Van heel
eenvoudig naar minder eenvoudig, onverwacht, soms raar, altijd inspirerend. Wat je schrijft, lees
je voor. En anderen luisteren. Jij geeft en krijgt feedback, hoort hoe je schrijfsels klinken: voller en
voller.
Ook wie geen ervaring heeft, is welkom!
Vijf donderdagavonden: 12, 19, 26 november en 3, 10 december 2009
Telkens van 19.30 uur tot 22.00 uur
Bibliotheek Zingem, Huiseplein 16
Lesgever: Daniël Billiet
Prijs: 10 euro voor vijf avonden
Vooraf inschrijven en betalen in de bibliotheken van Zingem en Nazareth
Deze reeks is een initiatief van de ZOVLA-bibliotheken, gesubsidieerd door de provincie Oost-Vlaanderen en in samenwerking met Vormingplus Gent-Eeklo en Vormingplus
Vlaamse Ardennen-Dender.
				

Zomer van het spannende boek
De zomer is de ideale tijd om lekker bij te lezen. Weer of geen weer, de
Zomer van het Spannende Boek zorgt eigenhandig voor angstzweet en bliksemschichten.
Bezeten door bloedstollende thrillers en spannende moordverhalen? Kom
dan tijdens de zomermaanden naar de bibliotheek waar een speciale boekenstand de thrillerliefhebber zal verwennen.
Liefhebbers van dit genre kunnen tevens van een korting genieten bij de
aankoop van een actietitel in de boekhandel dankzij de kortingsbonnen in de Humo-boekenbijlagen (te krijgen in de bib).

Vlieg feest!
Deze zomer gaat naar goede gewoonte een nagelnieuwe Vliegactie van start. Het belooft een extra plezierige editie te worden,
want het thema van de nieuwe zomeractie wordt: ‘Vlieg feest!’.
Haal dus alvast je feestneus uit de kast.
In de bib kan je tijdens de zomermaanden opnieuw meedoen aan
een speurtocht!
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Sluitingsdagen
De bib is gesloten op:
• Zaterdag 11 juli (Feest van de Vlaamse Gemeenschap)
• Van zaterdag 18 juli tot en met zaterdag 1 augustus (jaarlijks verlof)
• Zaterdag 15 augustus (Onze-Lieve-Vrouwtenhemelopneming)
Openingsuren:
maandag
18 - 20 uur
dinsdag
17 - 19 uur
woensdag
15 - 18 uur
donderdag
16 - 19 uur
zaterdag
10 - 12 uur

sport
Activiteiten Sportdienst De Pinte
In dit nummer van de Infokrant vind je enkele activiteiten die de sportdienst in de zomervakantie
organiseert. De sportkampen zijn een klassieker, de avonturensportdag voor tien- tot zestienjarigen
is nieuw. Ook wat je moet doen om in te schrijven voor de Gordel dit jaar kan je hieronder lezen.
Ten slotte is er een oproep naar kandidaten sportvrouw/sportman van het jaar voor de kampioenenviering die dit jaar, mogelijks in een nieuw kleedje, zal plaatsvinden.
Met vragen, opmerkingen kan je steeds terecht bij:
Ontmoetingscentrum Polderbos
Polderbos 20, 9840 De Pinte
Tel: 09 280 98 40
e-mail: sportdienst@depinte.be

Jeugd-avonturensportdag
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Deze vakantie organiseert de sportdienst in samenwerking met de Burensportdienst Leiestreek een
nieuwe activiteit voor tien- tot zestienjarigen. Op 13 augustus kunnen zij op en rond watervlak
Florizoone in Deinze een dag boordevol avontuur beleven. Op het programma staan kajak, touwenparcours, survivalrun, vlotten bouwen en boogschieten.
INFO
Datum:
donderdag 13 augustus 2009
Doelgroep:
10- tot 16-jarigen
Locatie:
Watervlak Florizoone, Windsurfing, Oudenaardse Steenweg te Deinze
Tijdstip:
09.00 tot 16.00 uur
Deelnameprijs: 10 euro per persoon (middagmaal inbegrepen)
Vervoer:
Opgelet: de verplaatsing gebeurt met eigen vervoer. Hierover kunnen nog
		
afspraken gemaakt worden.
Inschrijven en betalen kan bij de sportdienst ten laatste op donderdag 16 juli.

www.depinte.be

Zomersportkampen
De inschrijvingen voor de sportkampen in de zomervakantie zijn al achter de rug. Voor de sportkampen van 6 tot en met 10 juli en van 13 tot en met 17 juli hebben we al een maximaal aantal
deelnemers bereikt. Inschrijven voor deze twee sportkampen is dan ook niet meer mogelijk. Geïnteresseerden kunnen eventueel nog informeren bij de sportdienst of er eventueel nog een plaatsje
vrij is voor het kamp van 24 tot en met 28 augustus. Een fotoverslag van deze kampen kan je zien
in een volgende editie van de Infokrant.

De gordel

Zondag 6 september: Dé Gordel 2009!
De 29ste editie van De Gordel komt er opnieuw aan. Op zondag 6 september zijn alle ogen gericht
op de Vlaamse rand rond Brussel, want dan vindt het grootste jaarlijkse wieler- en wandelfeest
plaats.

Zoals elk jaar is ook de sportdienst van De Pinte een officieel verkooppunt van deelnamekaarten. Je
kunt er terecht tijdens de kantooruren. Uiterste verkoopdatum is 1 september 2009.
Meer informatie kan je ook vinden op www.de-gordel.be en www.bloso.be.

Kampioenenviering
Ook dit jaar zal het gemeentebestuur opnieuw een kampioenenviering organiseren.
Waarschijnlijk zal naast de kampioenenhuldiging ook een verkiezing plaatsvinden
voor de sportman/sportvrouw van het jaar.
Daarom alvast deze oproep (verkiezing sportman/-vrouw van het jaar):
Heb je zelf een uitzonderlijke sportieve prestatie geleverd of ken je iemand die gedurende het seizoen 2008-2009 een sportief hoogtepunt bereikte, geef dan je gegevens door aan de sportdienst.
Let wel, enkel inwoners van De Pinte kunnen in aanmerking komen voor de huldiging. Verdere
gegevens in verband met het reglement van de verkiezing zullen dan worden opgestuurd.
Kandidaturen kunnen doorgegeven worden aan de sportdienst ten laatste op 15 augustus 2009.
Geef daarbij een korte omschrijving van de geleverde sportprestatie.
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Joggings zomer 2009 				
Ook dit jaar worden er tijdens de zomervakantie door enkele verenigingen en wijkcomités een aantal joggings georganiseerd waarop alle sportieve Pintenaars worden uitgenodigd. Een uitstekende
gelegenheid om uw conditie aan te scherpen of uit te testen. Zeker een aanrader!
vrijdag 10 juli
AVONDJOGGING ZEVERGEM (5 en 10 km)
start: 20.00 uur
vertrek: kantine Zevergem Sportief
info: Antoine Mathys, tel. 09 282 60 73

zondag 16 augustus
ZEVERGEMSE DUATLON
start: vanaf 15.30 uur
vertrek: centrum Zevergem
info: Geert De Clercq, tel. 09 385 88 86

donderdag 13 augustus
MIEREGOEDJOGGING
start: 19.00 uur
vertrek: feestzaal ’t Mieregoed
info: Geert Van Hoecke, tel. 09 221 41 59

vrijdag 21 augustus
10de JOGGING JV DE PINTE
start: vanaf 19.00 uur (kinderjogging)
vertrek: terreinen Moerkensheide
info: Etienne De Bie, tel. 09 282 76 91 eqsdfg

NIEUWE ACTIVITEIT: zondag 16 augustus
MASSALOOP ZEVERGEM
IN PARK KASTEEL VAN WELDEN
start: 13.30 uur
vertrek: park Kasteel van Welden
info: Guido Van Poucke, tel. 09 385 53 81

30ste jeugdtornooi voetbalclub Jong & Vlug De Pinte
Ook volgend seizoen blijft voor voetbalclub JV De Pinte het jeugdvoetbal erg belangrijk. Eind
juli starten de trainingen voor de ruim 200 aangesloten jonge spelers. Als ultieme aanloop naar
de competitie, die start in het weekend van 29 - 30 augustus, staat een week eerder het 30ste
jeugdtornooi van JV De Pinte ‘Tornooi Marc De Vos’ op het programma, dit op de terreinen van
Moerkensheide, Nieuwstraat, De Pinte.
Op vrijdag 21 augustus 2009 wordt de driedaagse gestart met de 10de Jogging JV De Pinte voor
wandelaars en joggers. Om 19 uur starten de jeugdlopen (tot twaalf jaar) en om 19.30 uur is het de
beurt aan de oudere jeugd en volwassenen die 1, 2, 3 of 4 maal de omloop van 3,350km kunnen
afleggen. Inschrijven ter plaatse. Deelnameprijs jeugdlopen 1 euro, oudere jeugd en volwassenen 5
euro (verfrissingen en tombola inbegrepen).
Zaterdag 22 augustus 2009 gaat het voetbaltornooi van start om 9.00 uur met wedstrijden voor
scholieren en knapen. Om 14 uur start een namiddag voor de allerjongsten, de duiveltjes.
Zondag 23 augustus 2009 beginnen preminiemen en miniemen om 14 uur aan hun tornooi.
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Zowel zaterdag als zondag is de inkomprijs 3 euro. Meer info vindt u op www.jvdepinte.be en in
het infoboekje dat midden augustus in De Pinte wordt bedeeld.

Grasvolleybaltornooi
Naar jaarlijkse gewoonte organiseren de volleybalvrienden
van De Pinte hun Grasvolleybaltornooi op zondag 20 september. Het verloop van het tornooi hebben ze dit jaar nog beter
proberen afstemmen op de wensen van hun deelnemers. Het
tornooi richt zich zowel naar recreatieve ploegen als naar gelegenheidsploegen. Maak een ploegje met je straat, familie, club
of vrienden en beleef samen een sportieve namiddag!
De belangrijkste gegevens vind je hieronder:
Wanneer: zondag 20 september 2009, start om 9.30 uur
Waar: Ontmoetingscentrum Polderbos (OCP) De Pinte
Wie: vanaf zestien jaar, voor de allerjongsten is er een zandkastelenwedstrijd voorzien met een toffe prijs voor de winnaar.
www.depinte.be

Er wordt vier tegen vier gespeeld, er moeten minstens twee dames op het veld staan, een ploegje bestaat maximum uit zes spelers. In de voormiddag spelen we de voorrondes, in de namiddag
wordt er gespeeld voor de plaatsen.
Inschrijven kan via de website www.vvdp.be, betaling: 10 euro, storten op 737-0065728-05 met
vermelding van ‘grasvolley: naam van je ploeg’.
Wie komt, kan genieten van een groot terras en eet- en drankgelegenheid. Ideaal om de zondag
op een rustige maar sportieve manier door te brengen voor volleyballers en supporters!
Volleybalvrienden de Pinte

Fietsfeest Toerisme Leiestreek
Zondag 5 juli 2009

De zesde editie van het Fietsfeest Leiestreek, op zondag 5 juli 2009, staat opnieuw volledig in het
teken van ‘Leie Lekker Land’. Proef lekkers van eigen bodem, maar ook van over de grens. Het Fietsfeest is de ideale manier om te ontspannen en verborgen hoekjes in de Leiestreek te leren kennen.
Eindeloos fietsplezier en een grandioos feest en animatie verzekerd. Deelnemen aan het Fietsfeest
is gratis. Iedereen kan vrij starten tussen 9 en 15 uur. Inschrijven gebeurt de dag zelf op één van
de startplaatsen. Het volstaat om het invulstrookje, dat je hieronder vindt, ingevuld mee te nemen
naar jouw gekozen startplaats.
Voor elke fietser is er een startplaats dicht bij huis
Langs Vlaamse zijde geven de startplaatsen Kortrijk, Roeselare, Waregem, Bossuit en Gent het
startschot om 9 uur. Vanuit iedere startplaats vertrekken er vier verschillende lussen:
• De kindvriendelijke lussen zijn volledig op kindermaat.
• De recreatieve lussen zijn ontspannende tochten voor een leuk namiddagje weg.
• De fikse lussen zijn voor degene die net iets meer willen ontdekken en nog een aantal extra kilometers op de trappers aankunnen.
• De kuitenbijter verbindt alle startplaatsen en is voor de volleerde wielerfanaten.
Deelnemen aan het fietsfeest is gratis!
Alle gratis proevertjes, geschenkjes en animatie worden in de brochure in het blauw aangeduid.
Naast de vele gratis extra’s die je onderweg kan krijgen, ontvang je ook een gratis fietsgadget,
aangeboden door Toerisme Leiestreek. Daarnaast kan je op iedere Vlaamse startplaats meedingen
naar een degelijke fiets die verloot wordt in de gratis tombola. Er zijn nog tal van andere tombolaprijzen te winnen zoals fietskaarten, een waardebon voor een boottocht op de Leie, … Wie wil
deelnemen aan de tombola, moet drie stempels verzamelen tijdens de tocht en voor 17.45 uur het
tombolastrookje afgeven op de startplaats. De trekking en de uitreiking van de prijzen vinden op
iedere startplaats plaats om 18 uur. De uitreiking gemist? Vanaf 6 juli worden de gelukkige winnaars bekend gemaakt op de site van Toerisme Leiestreek. Tenslotte zorgt Bloso ervoor dat je gratis
verzekerd bent tegen ongevallen, als je vertrekt vanuit een Vlaamse startplaats.
Meer info? Raadpleeg de site van Toerisme Leiestreek of de speciale brochure.
Je kunt de integrale brochure van het Fietsfeest 2009 downloaden op www.toerisme-leiestreek.be.
Deze brochure ligt daarnaast op je te wachten bij Toerisme Leiestreek, Westtoer, Toerisme OostVlaanderen en in de gemeentelijke infozuilen.
VUL DIT STROOKJE IN EN U BENT GRATIS VERZEKERD TEGEN ONGEVALLEN
(Eén strookje per gezin volstaat)
Naam en voornaam: Persoon 1:.....................................................................................................
Persoon 2:.....................................................................................................
Persoon 3:.....................................................................................................
Persoon 4:.....................................................................................................
Persoon 5:.....................................................................................................
Adres: . ........................................................................................................................................
Postcode: . ...............................Plaats: .........................................................................................
Land: ...........................................................................................................................................
E-mail: .........................................................................................................................................
Telefoon: .....................................................................................................................................
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jeugd
Overzicht jeugdactiviteiten in ‘t kort
Juli
za. 4/7 			

Pintestraatfeesten met kinderanimatie | p. 14

Augustus
do. 13/8 		
vr. 15/8 - zo. 17/8
zo. 16/8 		

Jeugd-avonturensportdag | p. 18
Kermis Zevergem | p. 13
Massaloop voor kids in het park van het Kasteel van Welden | p. 20

En nog veel meer, hierna ...

Speelstraten in De Pinte
Als inwoner van De Pinte is het – onder bepaalde voorwaarden – mogelijk
om een speelstraat in te richten. Dit betekent dat de straat of wijk voor
een bepaalde periode wordt afgesloten voor alle verkeer (behalve voor
bewoners en hulpdiensten) en dat deze volledig wordt omgetoverd tot een
speelterrein voor kinderen.
Een speelstraat kan aangevraagd worden bij de jeugddienst van de gemeente. Ook het reglement
is daar beschikbaar. Meer info vindt u ook op www.depinte.be.
Speelkoffer te huur!
De gemeente bezit twee speelkoffers met spelmateriaal die inwoners en verenigingen van De Pinte
gratis kunnen gebruiken via het algemene uitleenreglement van de gemeente De Pinte. Er wordt
enkel een waarborg gevraagd om eventuele schade te kunnen dekken.
Er bestaan twee koffers, namelijk groepsspelen en andere spelen.
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Groepsspelen
Inhoud:
• Rode bal
• Hockeyset: 4 sticks en 1 puck
• Double-dutch-rope
• 2 jutte zakken
• Reuze Mikado				
• Cijferdoel
• Ringwerpspel
• Werpschijven
• Solo-pedalo
• Duivelsstok
• Jongleerdoekjes
• Jongleerringen
• Reuzeparachute
• Kinderstelten
Andere spelen
Inhoud:
• Diablo
• 3 jongleerballen
• 2 jongleerborden
• Blikkie-lopen
• Hop-skippybal
• Catch-bal
• Pretbal					
• Softbalset
www.depinte.be

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

6 september 2009: Speelstraat
De gemeentelijke jeugdraad en de jeugddienst organiseren opnieuw de Speelstraat.
De straat Polderbos wordt verkeersvrij gemaakt en kinderen krijgen de kans om de
hele namiddag te doen wat ze het beste
kunnen, spelen.
Kinderen en jongeren kunnen gratis
deelnemen aan de meest uiteenlopende activiteiten:
avonturenparcours, bewaakte kleuterspeelweide met
springkastelen, dans, sport, ….
Verder ook animatie en optredens.
Datum		
Voor wie
Kostprijs
Meer info

zondag 6 september 2009
kinderen en jongeren tot en met zestien jaar en al wie zich nog jong voelt
de activiteiten zijn volledig GRATIS!
binnenkort op de website

Hopelijk tot 6 september en breng al je vrienden mee!

Tieneractiviteiten augustus 2009
In de maand augustus zullen er opnieuw tal van activiteiten voor twaalf- tot zestienjarigen worden georganiseerd in/vanuit het tienerlokaal (= links onder Jeugdhuis
Impuls, Polderbos 2). Concrete informatie over de activiteiten zal aan het begin van de zomervakantie verspreid worden via een brochure en affiches.
Informatie kan je ook opvragen bij de jeugddienst (in
het OCP, tel. 09 280 98 43 of jeugddienst@depinte.
be).

Activiteiten Jeugdhuis Impuls
Het jeugdhuis is open elke vrijdag- en zaterdagavond, vanaf 20 uur. Iedereen is welkom! Altijd
gratis inkom, zowel op gewone avonden als op activiteiten georganiseerd door het jeugdhuis zelf.
• Vrijdag 3 juli: Happy Hour van 22 tot 23 uur
Vanaf zondag 12 juli tot eind juli is het jeugdhuis gesloten. Heropening op vrijdag 31 juli. Dit is
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tegelijk ook de start van de jaarlijkse 60-uren!
• Vrijdag 31 juli tot zondag 2 augustus: 60-uren
Het eerste weekend van augustus gaat het jeugdhuis opnieuw open. Omdat we dit in stijl willen
doen, maken we er een extra lange opening van. Het jeugdhuis opent zijn deuren vrijdagavond
en houdt ze 60 uren aan een stuk open, tot zondagavond. Overdag zijn er af en toe performers,
en ‘s avonds optredens. De tropische inrichting maakt het plaatje compleet. Iedereen van harte
welkom!
• Vrijdag 7 augustus: Happy Hour van 22 tot 23 uur
Voor meer info: bestuur@jhimpuls.be of via facebook ‘jeugdhuis impuls’.

Vacatures speelpleinmonitoren en tienermonitoren
Ben je op zoek naar een interessante en avontuurlijke activiteit voor de zomervakantie?
Voel je je aangesproken om de kinderen van De Pinte een geweldige vakantie te laten
beleven? Ben je goed in het begeleiden van kinderen en het organiseren van activiteiten?
Dan … ben jij dé geknipte persoon om onze speelpleinwerking en tienerwerking te versterken.
Hieronder vind je meer informatie over beide functies.
Speelpleinmonitoren
De taak van speelpleinmonitoren bestaat uit het uitwerken van activiteiten en het begeleiden van kinderen en
jongeren van drie tot veertien jaar.
Speelpleinmonitoren moeten minimum zestien jaar oud
zijn en moeten zich meerdere dagen of weken kunnen
engageren tijdens de werking in de zomervakantie, namelijk van maandag 20 juli tot en met vrijdag 21 augustus
2009. Ze staan in voor de activiteiten, de opvang en de
voorbereidingen. Daarvoor ontvangen zij een dagvergoeding van 18,50 euro voor monitoren zonder ervaring en
22,50 euro voor monitoren met ervaring.
Tienermonitoren
De jeugddienst zoekt monitoren om de speciale tieneractiviteiten te begeleiden in augustus 2009. Tienermonitoren moeten minimum achttien jaar oud zijn en zich een
aantal dagen in de maand augustus kunnen vrijmaken.
						
De basisvergoeding voor tienermonitoren is berekend op
een gemiddelde van drie uur werken en bedraagt zeven
euro voor tienermonitoren zonder attest en negen euro
voor tienermonitoren met attest.
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Inlichtingen kan je krijgen bij de jeugddienst.
					
					
					
					

Jeugddienst De Pinte
OCP, Polderbos 20, De Pinte
Tel. 09 280 98 43, fax: 09 280 98 49
e-mail: jeugddienst@depinte.be

Brochure Kinderopvang in De Pinte 2009 - 2010
Eind augustus verschijnt er een nieuwe brochure ‘Kinderopvang in De Pinte 2009 - 2010’. In deze
gemeentelijke publicatie vindt u de opvangmogelijkheden voor kinderen tot veertien jaar: dagopvang (door het OCMW van De Pinte en de kinderdagverblijven in de gemeente), buitenschoolse
kinderopvang (De Speelark, opvang door scholen, …) en de mogelijkheden op vlak van occasionele
opvang (Speelpleinwerking Amigos, sportkampen Sportdienst De Pinte, thuisopvang zieke kinderen).
www.depinte.be

Deze brochure wordt begin september verdeeld via de scholen van De Pinte - Zevergem, kinderdagverblijven, ... U vindt de brochure alvast in de e-bibliotheek op www.depinte.be - ‘Publicaties’
(zoeken op ‘kinderopvang’), of u kunt een exemplaar halen in het gemeentehuis (in de infozuilen
of bij de communicatieambtenaar) of in het OCP.

Speelpleinwerking Amigos
Wilt u uw kind een fantastische en avontuurlijke zomervakantie laten beleven? Dan is dit de oplossing! Speelpleinwerking Amigos bezorgt uw kinderen gedurende vijf weken een vakantie vol sport,
spel en plezier.
Van maandag 20 juli tot en met vrijdag 24 juli 2009
(Opgelet: niet op dinsdag 21 juli)
Van maandag 27 juli tot en met vrijdag 31 juli 2009
Van maandag 3 augustus tot en met 7 augustus 2009
Van maandag 10 augustus tot en met 14 augustus 2009
Van maandag 17 augustus tot en met 21 augustus 2009
Dankzij een groep enthousiaste monitoren brengen de kinderen en jongeren enkele geweldige
vakantiedagen op het speelplein door, waarbij ze zich geen moment zullen vervelen!
PRAKTISCH
Wie kan meedoen? Kinderen vanaf de eerste kleuterklas tot en met tieners die net het tweede
middelbaar beëindigd hebben
Start en einde van de activiteiten?
Van 09.00 tot 12.00 uur
Van 13.30 tot 16.30 uur
Opvang?
Van 07.30 tot 09.00 uur
Van 12.00 tot 13.30 uur
Van 16.30 tot 18.00 uur
Waar?
Gemeentelijke basisschool, Polderbos 1, 9840 De Pinte
Inschrijven?
Vooraf inschrijven hoeft niet, maar tijdens de paasvakantie zijn we begonnen met de digitalisering van de gegevens. Dit vergt enige tijd, daarom
vragen wij u als u beslist hebt uw kind naar het speelplein te brengen om
het inschrijvingsformulier volledig in te vullen en binnen te brengen bij de
jeugddienst. Zo kunnen we de algemene gegevens op voorhand verwerken
en lange wachtrijen vermijden.
Inschrijven en betalen zelf kan zowel ’s morgens als ’s middags rechtstreeks
bij de verantwoordelijken.
Het inschrijvingsformulier en de medische fiche vindt u op de website
www.depinte.be.
Prijs?
Kinderen van Pintse gezinnen betalen onderstaande tarieven. Kinderen die
niet tot deze groep behoren, betalen het dubbele tarief. Inbegrepen in de
prijs: een drankje, een versnapering en een verzekering.
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Prijs per halve dag
Gezinnen met 1 kind:		
Gezinnen met 2 kinderen:		
Gezinnen met 3 kinderen:		
Gezinnen met 4 kinderen of meer

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

Opvang van 07.30 tot 09.00 uur
Opvang van 12.00 tot 13.30 uur
Opvang van 16.30 tot 17.00 uur
Opvang van 17.00 tot 18u00

gratis
gratis
gratis
E 1 per kind per dag

Voor verdere inlichtingen kunt u terecht bij de jeugddienst op het nummer 09 280 98 43 of via
jeugddienst@depinte.be.

Gemeentelijke buitenschoolse kinderopvang De Speelark
Laatste schooldag
Voor heel wat kinderen begint de vakantie al ’s middags op dinsdag 30 juni.
Daarom zal De Speelark die dag uitzonderlijk open zijn van 11 tot 18.30
uur.
De kinderen van de Vrije basisschool De Pinte en Zevergem kunnen – net
zoals op woensdag - gebruik maken van de bus om van de school naar De
Speelark te gaan.
Zomervakantie!
Na alle inspanningen tijdens het schooljaar is het eindelijk tijd voor een welverdiende vakantie. En
hoe kan je die beter doorbrengen dan door met je vriendjes te spelen, te knutselen en te ravotten
in De Speelark!
Alle kinderen zijn welkom van 2,5 jaar (en zindelijk) tot twaalf jaar.
Dat kan deze zomer:
• 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.
Nieuw!
Door het stijgend aantal inschrijvingen worden de kinderen opgedeeld in twee groepen. De kinderen van de lagere school en de kleuters hebben nu elk hun eigen lokaal.
Zowel de activiteiten als de maaltijden gebeuren afzonderlijk.
Indien ze dat willen, mogen de kleuters uiteraard spelen met hun oudere broer of zus.
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Inschrijvingsdagen scholen
• Vrije Basisschool Zevergem
DORP 32
9840 De Pinte (Zevergem)
Eigentijds basisonderwijs voor meisjes en jongens van twee jaar en zes maanden tot twaalf jaar. Een
unieke school voor jouw uniek kind … Dat zal zeker klikken!
Voor vrijblijvende inlichtingen en inschrijvingen kan je, ook gedurende de vakantieperiode, contact
opnemen met de directeur Wim Aers, schooltel. 09 385 47 13, thuistel. 09 385 81 05.
We maken graag tijd voor jouw kind!
E-mail: basisschoolzevergem@scarlet.be
Website: www.vbszevergem.be

www.depinte.be

• Vrije Basisschool De Pinte
Baron de Gieylaan 25
9840 De Pinte
www.vbs-depinte.be
Voor info en inschrijvingen tijdens de vakantieperiode:
- elke werkdag tot en met dinsdag 7 juli 2009 tussen 10 en 12 uur
- vanaf maandag 17 augustus 2009 tussen 10 en 12 uur
Contactgegevens:
Geert De Troyer
tel. 09 282 80 40
e-mail: directeur@vbs-depinte.be
OPEN KLASSEN voor alle kinderen en hun ouders:
zaterdag 29 augustus tussen 10 en 12 uur
• Gemeentelijke Basisschool De Pinte

De Gemeentelijke Basisschool van De Pinte is een open school met inspraak voor alle betrokkenen,
met een pluralistische houding, met aandacht en respect voor elk individu. Elk individu is anders,
maar even belangrijk op onze blije school.
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Onze school wenst u allen een fijn verlof toe!
Denkt u eraan uw kind op onze school in te schrijven of wenst u inlichtingen over hoe en wat we
allemaal leren en doen op de ‘blije school’, aarzel niet en kom een kijkje nemen …
- van woensdag 1 juli tot en met vrijdag 3 juli (van 10 tot 12 uur)
- van maandag 17 tot en met maandag 31 augustus (van 10 tot 12 uur), alle dagen behalve in het
weekend.
- Wenst u op een ander moment in te schrijven, gelieve te bellen naar de directie:
Dominique Vincent 0494 23 72 55.
Bij inschrijving: SIS-kaart van uw kind + briefje mutualiteit meebrengen a.u.b. Hartelijk dank!
U kunt uiteraard ook via onze website onze school wat beter leren kennen …

• Gemeenschapsschool De Kleine Prins
Kasteellaan 1
9840 De Pinte
www.schooldekleineprins.be
Waar kinderen de koning te rijk zijn!
De kleine prins
Van woensdag 1 juli tot vrijdag 3 juli 2009
09.00 tot 11.30 uur
Van maandag 17 augustus tot en met maandag 31 augustus 2009
(zaterdag volgens afspraak)
U kunt terecht bij de directeur van 09.00 tot 11.30 uur of volgens afspraak
tel. 09 282 46 02
Vanaf donderdag 20 augustus is de school ook open van 14.00 tot 16.00 uur
(niet op woensdag)
• Leefschool De Boomhut
Breughellaan z/n
9840 De Pinte
www.ikgagraagnaarschool.be
Inschrijvingen:
- Telefonisch van woensdag 1 juli tot en met vrijdag 3 juli en van maandag 17 augustus tot maandag 31 augustus van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur, op woensdag alleen in de voormiddag,
via het nummer 09 371 57 79 (Nevele).
Inlichtingen en afspraken:
- Telefonisch tijdens de volledige vakantie via het nummer 0473 39 26 23 van Marleen Goossens.
• K.A. Erasmus De Pinte
Directie: Miguel Detemmerman
K.A. Erasmus De Pinte
Polderdreef 42
9840 De Pinte
tel. 09 321 21 70
e-mail: ka.depinte@g-o.be
www.erasmusatheneum.be
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Een kind is geen vat om te vullen, maar een vuur om aan te wakkeren (Confucius)
1ste graad A-stroom (Latijn/Moderne wetenschappen)
2de en 3de graad ASO (Latijn/Economie/Wetenschappen/Humane wetenschappen)
Inschrijvingsdagen (Wachtlijst voor 1ste jaar A-stroom schooljaar 2009-2010!)
Vanaf vandaag tot en met zaterdag 4 juli 2009 (9 tot 12 uur en 14 tot 17 uur)
Vanaf maandag 24 augustus 2009 (9 tot 12 uur en 14 tot 17 uur)
Zaterdag enkel in de voormiddag (niet op zondag)

welzijn
Wachtenlijsten
- ma. 22 juni: Dr. P. Van Renterghem
- di. 23 juni: Dr. A. Van Poucke
- wo. 24 juni: Dr. D. Van Renterghem
www.depinte.be

- 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

- wo. 1 juli: Dr. G. Vandecasteele
- ma. 3 augustus: Dr. P. Moisse
- do. 2 juli: Dr. M. De Smet
- di. 4 augustus: Dr. G. Vandecasteele
za. 4 en zo. 5 juli: Dr. P. Moisse
- wo. 5 augustus: Dr. M. De Smet
- ma. 6 juli: Dr. A. Brochez
- do. 6 augustus: Dr. A. Brocheze
- di. 7 juli: Dr. I. Lampens
za. 8 en zo. 9 augustus: Dr. M. De Smet
- wo. 8 juli: Dr. P. Moisse
- ma. 10 augustus: Dr. J. Ossieur
- do. 9 juli: Dr. K. Vanderlinden
- di. 11 augustus: Dr. P. Moisse
za. 11 en zo. 12 juli: Dr. P. Moisse
- wo. 12 augustus: Dr. P. Van Renterghem
- ma. 13 juli: Dr. J. Ossieur
- do. 13 augustus: Dr. A. Van Hecke
- di. 14 juli: Dr. W. Standaert
za. 15 en zo. 16 augustus: Dr. D. Van Renterg- wo. 15 juli: Dr. G. Dujardin
hem
- do. 16 juli: Dr. J. Dossche
- ma. 17 augustus: Dr. A. Van Hecke
za. 18 en zo. 19 juli: Dr. G. Vandecasteele
- di. 18 augustus: Dr. J. Dossche
di. 21 juli: Dr. K Vanderlinden
- wo. 19 augustus: Dr. J. Dossche
- wo. 22 juli: Dr. J. Ossieur
- do. 20 augustus: Dr. I. Lampens
- do. 23 juli: Dr. F. Pieters
za. 22 en zo. 23 augustus: Dr. I. Lampens
za. 25 en zo. 26 juli: Dr. A. Brochez
- ma. 24 augustus: Dr. K. Vanderlinden
- ma. 27 juli: Dr. A. Van Poucke
- di. 25 augustus: Dr. A. Van Poucke
- di. 28 juli: Dr. P. Moisse
- wo. 26 augustus: Dr. P. Moisse
- wo. 29 juli: Dr. P. Van Renterghem
- do. 27 augustus: Dr. F. Pieters
- do. 30 juli: Dr. A. Vercruysse
za. 29 en zo. 30 augustus: Dr. J. Dossche
za. 1 augustus: Dr. W. Standaert
- ma. 31 augustus: Dr. P. Moisse
zo. 2 augustus: Dr. F. Pieters
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

Thuisverpleging
• Thuisverpleging De Pinte, Eddy De Schuyteneere en Sara De Corte, Landuistraat 9, 9840 De Pinte
(Zevergem), tel. 09 281 13 56 (7 dagen op 7)
• Thuisverpleging Soberon Koen, Bosstraat 23, 9840 De Pinte, tel. 09 330 73 48 (7 dagen op 7)
• Vlaamse Beroepsvereniging voor Zelfstandige Verpleegkundigen, tel. 070 222 678 (van 8 tot 22
uur, 7 dagen op 7), www.verplegingthuis.be
• Wit-Gele Kruis, ‘s Gravenstraat 38, 9810 Nazareth, tel. 09 371 43 35 (24 uur op 24, 7 dagen op
7), www.wgkovl.be (Wit-Gele Kruis Oost-Vlaanderen)
• Solidariteit voor het Gezin vzw, Tentoonstellingslaan 76, 9000 Gent, tel. 09 264 18 11 (24 uur op
24, 7 dagen op 7), www.solidariteit.be
Wachtdienst Gentse Dierenartsen: 09 217 00 62

Subsidiereglement ontwikkelingssamenwerking
De gemeenteraad keurde op 20 april 2009 het subsidiereglement ontwikkelingssamenwerking
goed.
De GROS (Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking), en vroeger de Noord-Zuid raad,
geeft al enkele jaren advies met betrekking tot de verdeling van de kredieten voor ontwikkelingssamenwerking.
Met het nieuwe subsidiereglement is het nog steeds de bedoeling om de activiteiten van de leden
van de GROS financieel te ondersteunen, maar is het hoofddoel om lokale acties te stimuleren.
De leden van de GROS kunnen een werkingstoelage krijgen van 100 euro per jaar.
Iedereen (Pintse verenigingen, particulieren, leden, ...) kan een subsidie aanvragen voor het uitvoeren van educatieve en sensibiliserende activiteiten. Deze subsidie bedraagt maximum 250 euro per
activiteit met een maximum van 60 % van de bewezen kosten.
Het reglement en de aanvraagformulieren kunt u downloaden via www.depinte.be > Publicaties >
e-bibliotheek.
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Vrijwilligers voor het Zuiden krijgen steun in de rug
Vrijwilligers die zich spontaan inzetten voor een project in het
Zuiden, kunnen voortaan terecht bij een nieuw steunpunt. Vanaf januari 2009 is het Vlaams Agentschap voor Internationale
Samenwerking (VAIS) in samenwerking met 11.11.11 - koepel
van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging gestart met de uitbouw van een steunpunt voor de
vierde pijler in Vlaanderen.
Dit nieuwe steunpunt wil hét aanspreekpunt zijn voor de vele spontane initiatieven rond ontwikkelingssamenwerking die in Vlaanderen actief zijn.
Deze vierde pijlerinitiatieven zijn immers steeds nadrukkelijker aanwezig naast de ontwikkelingsinitiatieven van de overheid (eerste pijler), van internationale organisaties (tweede pijler) en van
niet-gouvernementele organisaties (derde pijler). Naast vele particuliere initiatieven in het Zuiden,
omvat die vierde pijler ook initiatieven van bedrijven, scholen, verenigingen en migrantenorganisaties die zich inzetten voor projecten in hun thuisland.
De draaischijf van het vierde pijlersteunpunt is de website www.4depijler.be. Deze website ging
in oktober 2008 online en je kunt er nu al meer dan 200 initiatieven op terugvinden in de rubriek
‘4de pijlers stellen zich voor’. In deze rubriek kan je je werking en projecten registreren. Je kunt
er ook op zoek gaan naar andere initiatieven, informatie opzoeken over allerlei onderwerpen, zoekertjes plaatsen en interessante nieuwtjes oppikken.
Via de helpdesk kan iedereen ook specifieke vragen doorsturen naar de begeleiders van het steunpunt. Zij gaan dan graag samen op zoek naar de gevraagde informatie. Op termijn kan je er ook
telefonisch terecht.
Het steunpunt zal ook regelmatig ontmoetingsmomenten inrichten. Afhankelijk van de noden
die er leven, zal het steunpunt ook een vormingsaanbod op maat uitwerken.
Ook wil het steunpunt de dialoog stimuleren tussen deze vierde pijlerinitiatieven en andere spelers.
Er kan uitgekeken worden naar samenwerkingsverbanden waarbij iedereen, volgens zijn eigen inbreng, bijdraagt tot een kwalitatieve en doeltreffende ontwikkelingssamenwerking. Ten slotte volgt
het vierde pijlersteunpunt alle relevante maatschappelijke en beleidsmatige ontwikkelingen
op de voet.
Wil je op de hoogte blijven? Abonneer je dan gratis op de 4depijler-nieuwsbrief via
www.4depijler.be.
Voor meer informatie en met al je vragen en suggesties kan je terecht bij:
VAIS, Vlaams Agentschap Internationale Samenwerking:
Flora Joosssens, flora.Joossens@iv.vlaanderen.be, tel. 02 553 48 16
Tamara Cassimon, tamara.cassimon@iv.vlaanderen.be, tel. 02 553 59 06
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11.11.11 - Koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging:
Jacques Mevis, jacques.mevis@11.be, tel. 02 536 11 56
Valentien Goethals, valentien.goethals@11.be, tel. 02 536 19 51

Meldpunt Discriminatie in Gent
Bent u jong of oud? Woont uw familie hier al duizend jaar, of is ze van elders afkomstig? Bent u
hetero of holebi? Rijk of arm? Man of vrouw? Hebt u een handicap? We willen iedereen alle kansen
geven. Daarom sluiten we de ogen niet voor discriminatie.
Huidskleur, afkomst, geslacht, leeftijd, seksuele geaardheid, financiële situatie, gezondheid, handicap, ... Mensen worden om tal van redenen gediscrimineerd. Vele mensen hebben dan de neiging
om dit zo vlug mogelijk te vergeten. Toch is het belangrijk om bij ongelijke behandeling niet bij de
www.depinte.be

pakken te blijven zitten en verdere stappen te ondernemen. Het Meldpunt Discriminatie Gent kan u
hierin ondersteunen. Door discriminatie te melden kunnen we samen naar een oplossing zoeken.
Wordt u gediscrimineerd? Ziet of hoort u dat iemand wordt gediscrimineerd? Contacteer
dan het Meldpunt Discriminatie Gent.
Wat kunt u verwachten van het Meldpunt Discriminatie? Het Meldpunt luistert naar u. Uw klacht
wordt geregistreerd en het Meldpunt zoekt naar een oplossing. Discreet, in alle vertrouwen
en altijd in overleg. Het Meldpunt volgt uw zaak op tot ze helemaal afgehandeld is. Daarnaast
neemt het Meldpunt ook preventieve initiatieven om discriminatie te voorkomen.
Waar vindt u het Meldpunt Discriminatie Gent?
Meldpunt Discriminatie Gent
Onderstraat 22, 9000 Gent
Tel. 09 268 21 68
Fax: 09 268 21 69
meldpunt.discriminatie@gent.be
www.gent.be/meldpuntdiscriminatie

Gastgezinnen: Het kloppende hart van AFS
Op 21 augustus 2009 verwelkomt AFS Interculturele Programma’s vzw zo’n honderdvijftig buitenlandse jongeren uit meer dan dertig landen. De jongeren zullen tot de volgende zomervakantie in
Vlaanderen verblijven. Elk van deze jongeren zal verblijven in een gastgezin ... Iets voor jou?
Het hele concept van jongerenuitwisselingen is gestoeld op gastvrijheid, op het principe dat een
gezin vooroordelen opzij zet en een ‘vreemde’ persoon in huis neemt. Hoewel ‘gastgezin zijn’ ontegensprekelijk veel positieve kanten kent: het is een ongelofelijke kans om op een intense manier
in contact te komen met een andere cultuur, het gezin leert elkaar en Vlaanderen beter kennen, …
is het niet evident om dit engagement op te nemen.
Zonder gastgezinnen echter geen AFS, zo eenvoudig is het. Om die reden willen we van elke gelegenheid gebruik maken om gezinnen op te roepen hun huis onbaatzuchtig open te stellen.
Praktisch: Gastgezin zijn bij AFS gebeurt op vrijwillige basis. Dat wil zeggen dat het gezin instaat
voor de kost en inwoon van de nieuwe zoon of dochter, en voor de kosten die verbonden zijn aan
eventuele familieactiviteiten. AFS dekt de overige kosten, zoals medische kosten, schoolboeken,
transport van en naar school/project, enzovoorts. Net zoals de jongere kan het gastgezin op begeleiding rekenen van de AFS-vrijwilligers en het AFS-kantoor. Zo zijn er formele en ‘fun’-bijeenkomsten,
een handboek voor gastgezinnen, regelmatige bezoeken door de persoonlijke gezinsbegeleider, en
indien nodig ondersteuning van de begeleider die op het AFS-kantoor werkt. Op die manier willen
we dat ook het gastgezin het onderste uit de interculturele ervaring kan halen.
Interesse? Aarzel dan niet ons te contacteren.
- Hilde Van Dorpe - Cnudde, Grote Steenweg 112, Zevergem, tel. 09 385 64 57 of 0477 377 801,
e-mail: hildecnudde@gmail.com
- AFS Interculturele Programma’s vzw, Griet Labee, Hendrik Consciencestraat 52, 2800 Mechelen,
tel. 015 79 50 10, fax 015 79 50 11, e-mail: info@afsvlaanderen.be
Neem ook eens een kijkje op de website www.afsvlaanderen.be, waar je naast bijkomende informatie ook getuigenissen van (oud-)AFS’ers vindt.
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ocmw
Verpleegkundigen gezocht voor RVT Scheldevelde
Het Rust- en Verzorgingstehuis Scheldevelde (RVT) in de Kasteellaan in De Pinte is een
kleinschalig rustoord met 59 bedden. Hiervoor wordt er gezocht naar gebrevetteerde
verpleegkundigen voor voltijdse of deeltijdse
tewerkstelling met onmiddellijke indiensttreding.
Wat kan het RVT verpleegkundigen bieden?
U krijgt een contract van onbepaalde duur. U
dient geen nachtwerk te verrichten; er zijn wel
vroege en late diensten.
Verloning volgens barema’s. Verder geniet u
een fietsvergoeding, hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques en een gunstige verlofregeling.
Anciënniteit wordt meegerekend.
Geïnteresseerd?
Neem contact op met Hilde Boelaert, secretaris van het OCMW, of Martine De Bouver, verantwoordelijke RVT, via het algemene nummer van het OCMW van De Pinte, tel. 09 282 32 54 of via e-mail:
hilde.boelaert@ocmwdepinte.be.

Aanpassing leefloon
Met ingang van 1 juni 2009 worden de bedragen van het leefloon opgetrokken.
Voortaan bedragen deze voor:
• Samenwonende personen: 483,86 euro / maand
• Alleenstaande personen: 725,79 euro / maand
• Personen die samenwonen met een gezin ten laste: 967,72 euro / maand
Wie een inkomen heeft dat lager is dan deze bedragen heeft misschien recht op een bijpassing.
Indien u denkt dat u hier recht op hebt, neem dan contact op met de sociale dienst van het OCMW,
Kasteellaan 41 in De Pinte.
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U kunt terecht bij:
Hilde Van Wambeke, tel. 09 280 72 90, e-mail: hilde.vanwambeke@ocmwdepinte.be en Rika Stock,
tel. 09 280 93 01, e-mail: hendrika.stock@ocmwdepinte.be tijdens de kantooruren.

www.depinte.be

politie
Resultaten politiecontroles maart - april 2009
• Snelheidscontroles
Datum en uur
Plaats
		
9 maart om 12.15 uur
Langevelddreef 76
19 maart om 10.30 uur
Baron de Gieylaan 149
20 maart om 18.30 uur
Keistraat 155
25 maart om 10.30 uur
Langevelddreef 78
27 maart om 18.30 uur
‘t Kruisken 26
1 april om 10.30 uur
Langevelddreef 72
14 april om 18.30 uur
Baron de Gieylaan 127
17 april om 18.30 uur
Polderdreef 32
22 april om 14.30 uur
‘t Kruisken 26
28 april om 10.30 uur
Polderdreef 32
29 april om 12.15 uur
Langevelddreef 72

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

Aantal
overtredingen
15 % overtreders
7,5 % overtreders
3,7 % overtreders
1,4 % overtreders
2,9 % overtreders
5,3 % overtreders
19,6 % overtreders
1 % overtreders
2,7 % overtreders
0,4 % overtreders
16,1 % overtreders

Gecontroleerde
bestuurders
69

Aantal positieve
ademtesten
6

• Alcoholcontroles
Datum en uur
Plaats
		
7 maart 20.30 - 03.30 uur In de hele Politiezone

Vandalisme op gemeenteplein
Dergelijke triestige praktijken als het afkraken van jonge boompjes kan het gemeentebestuur niet zomaar
laten passeren. Met de publicatie van de twee onderstaande foto’s willen we uw aandacht vestigen op dit
probleem.
Wie vandalen aan het werk ziet of heeft gezien, kan contact opnemen met de lokale politie op het nummer 09 280 80 40.
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Wanneer mag u uw gras afrijden?
Nu het zomer is en het groen in de tuin opnieuw volop groeit en bloeit, willen we uw aandacht nog even
vestigen op artikel 15 uit het gemeentelijke reglement administratieve sancties.
Het gebruik in de open lucht van grasmaaiers en andere lawaaierige machines zoals onder andere houtzagen, grasmaaiers, hakselaars, bosmaaiers of andere werktuigen, aangedreven door ontploffings- en/of
elektrische motoren, is alleen toegestaan tussen 8 en 20 uur. Op zondagen en wettelijke feestdagen is het
gebruik van dergelijke toestellen verboden.
(niet van toepassing voor de normale exploitatie van landbouwgronden)

nieuws uit de raden
Samenvatting van de gemeenteraad van 20 april 2009
• De raad gaat principieel akkoord met de aanleg van fietspaden en met een gedeeltelijke wegherinrichting in de volledige Veldstraat (vanaf Grote Steenweg tot Pont-Noord), samen met de
aanleg/uitbreiding van een klassiek gescheiden rioleringsstelsel.
• Goedkeuring overeenkomst voor het project ‘aanleg van een fietsverbinding over de E40 en
over de Ringvaart/R4 als missing link voor de realisatie van een langzame verkeersas op de oude
spoorwegbedding Gent-De Pinte.’ en de financiële tussenkomst van 3 % in de kostprijs (105 000
euro).
• Goedkeuring voorstel van Imewo tot het ondergronds brengen van leidingen (laagspanning en
openbare verlichting) in de Stationsstraat voor een totaal bedrag van 24 842,35 euro (vrij van
btw) en het plaatsen van een nieuwe openbare verlichting voor een totaal bedrag van 14 653,67
euro (btw inbegrepen).
• Goedkeuring bestek en raming (21 114,50 euro, btw inbegrepen) voor het uitvoeren van dakwerken aan de Gemeentelijke basisschool.
• Herziening Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan (PRS): De raad geeft een gunstig advies aan het
provinciale beleidskader voor windturbines mits twee voorwaarden. Voor groot- en middenschalige windturbines vraagt het gemeentebestuur actieve betrokkenheid bij adviesverlenging van
stedenbouwkundige vergunningsaanvragen op grondgebied De Pinte en daarbij een beslissend
bindend advies te kunnen geven. Voor de kleinschalige turbine vraagt het gemeentebestuur actief betrokken te worden bij de opmaak van provinciale stedenbouwkundige verordeningen.
• Voorlopige vaststelling van het uitgebreide rooilijnplan Nazarethstraat - Leeuwerikstraat.
• Goedkeuring subsidiereglement voor ontwikkelingssamenwerking. Het subsidiereglement gaat
in vanaf 1 januari 2009.
• Kennisname Milieujaarprogramma 2009.
• Kennisname rapportering van de financieel beheerder betreffende de visums van het tweede
semester 2008 en de financiële rapportering van het vierde kwartaal 2008.
• Goedkeuring huishoudelijk reglement met de voorwaarden waaronder personeelsleden van de
gemeente kunnen belast worden met de inning van geringe dagontvangsten en de terbeschikkingstelling van een wisselgeldprovisie.
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• Goedkeuring statutenwijziging van de Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor
Watervoorziening (TMVW).
• Ontslag uit Gemeenschappelijke sociale dienst RSZPPO en toetreding tot de vzw Gemeenschappelijke Sociale Dienst Lokale Besturen in Vlaanderen op 1 januari 2010.
• Vaststelling formatie en vergoeding voor jobstudenten in 2009.
• Goedkeuring tijdelijke formatie voor de buitenschoolse kinderopvang de Speelark.
Punten aangevraagd door raadsleden:
• Bespreking opvolging besproken punten in de gemeenteraad: formuleren preciezer antwoord en
bijhouden van een lijst. Er wordt aan het managementteam gevraagd hiervoor een oplossing uit
te werken.
• Mededelingen:
www.depinte.be

• De nationale startdag voor de Week van het Bos in zal in De Pinte plaatsvinden op 11 oktober
2009.
• Bespreking aankoop duurzame zaken in het kader van het subsidiereglement wijkfeesten. Voorstel toekennen subsidie van maximum 50 euro.

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.
Adviesraad voor Veiligheid en Verkeer 2008-12-17
• Bespreking meldingen ontvangen door de gemeente
Gemeentelijke Raad voor Cultuurbeleid (GRC) 2008-10-21
• Voorstellen / advies straatbenaming verkaveling Nieuwstraat-Moerkensheide
• Stand van zaken werkgroep beeld / Leader
Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke ordening (Gecoro) 2009-04-02
• Advies voorontwerp Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Functionele cluster
Jeugdraad 2009-01-27:
• Bespreking jeugdinfrastructuur: initiatieven op vlak van brandveiligheid en duurzaamheid
Jeugdraad 2009-03-03:
• Evaluatie Carnavalsweekend

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?
Noteer ze hieronder.
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Noteer hieronder het adres indien uw opmerking een bepaalde plaats betreft.
Straat: ........................................................................................................................................
Nummer: ....................................................................................................................................
Beschrijving van de plaats: ..........................................................................................................
Gelieve steeds uw persoonlijke gegevens te noteren, zo kunnen we u op de hoogte houden.
Naam + voornaam: .....................................................................................................................
Straat + nummer: .......................................................................................................................
Postcode + gemeente: ................................................................................................................
Telefoon: ....................................................................................................................................
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
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Het was een bruisende tijd
we waren gek en kinderen,
de boeken die we lazen
geurden ongeremd naar Schelde
en naar oceaan.

We begrepen alles, onszelf en elkaar
in ons kamp van takken en gras.

Het was een tijd als een deur,
er was een dorp voor handen
en een kalende vader en als het
allemaal te veel werd pakte de
nacht ons in als een deken,
voorzichtig en donker, zoals dat
van een nacht te verwachten was.
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Dit is het gedicht van Michel Dedain uit Zevergem,
winnaar van de gedichtenwedstrijd ‘Dicht op de muur’.
Meer info vindt u op pagina 16.

Gedrukt op gerecycleerd papier met vegetale inkten
en zonder gebruik van vluchtige organische stoffen (VOS).
www.depinte.be

