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Teksten worden verwacht
uiterlijk op 16 november bij
de communicatieambtenaar,
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Infokrant
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agenda

2009

n ovember-december

vr. 30/10 Rechoque (electro concept)
Jeugdhuis Impuls
bestuur@jhimpuls.be | zie pag. 26
za. 31/10 Jokri 36-uren weekend
tot 1/11 Jokri Zevergem - De Pinte
Tine: 0474 20 54 50 | zie pag. 27

November
di. 3/11

2

om 15 uur - Zaal De Zwaan te
Nazareth - E 9
Kinderknutselen rond Halloween, voor kinderen van 5 tot 8
jaar
MARKANT
Th. Van den Daelen: 09 282 85 29

vr. 6/11

van 22 tot 23 uur
Happy Hour
Jeugdhuis Impuls
bestuur@jhimpuls.be | zie pag. 26

vr. 6/11
7/11,
13/11
en
14/11

om 20 uur - Cultuurzaal OCP
Toneelvoorstelling Plots Thuis
E 8 en E 4 (lagere school)
Teater2000
Gellinck: 09 282 30 46
| zie pag. 17

vr. 6/11

om 19.30 uur - Europaplein
Dropping
Gezinsbond De Pinte, E 10/12
Frans Naessens: 09 282 58 37

za. 7/11

van 14 tot 17 uur - Drapstraat 16,
Nazareth
Openstelling Museum Scheldeveld voor het publiek
Heemkring Scheldeveld
Marilyn Couck en Johan Van
Twembeke: 09 282 70 42

di. 10/11 om 20 uur - Piramidezaal Begonia, Pintestraat 29 - E 2
Vrouwenpraatcafé - Baarmoederhalskanker. Hoe geraak je
eraan? Hoe voorkom je het? door
Dr. M. Praet
Curieus DPZ
Eliane Plastria: 09 282 60 98
di. 10/11 Filmmarathon
Jeugdhuis Impuls
bestuur@jhimpuls.be | zie pag. 26
wo. 11/11 vanaf 9 uur - gemeentehuis en
Dienstencentrum Zevergem
11 november herdenking
Gemeente De Pinte | zie pag. 15
do. 12/11

vr. 13/11 om 19.30 uur - CC Groendendal Brandegems, Ham 5 (Wijk
Kwenenbos), Merelbeke.
Voordracht over de Mayacultuur
Velt Scheldevallei
Prijs: Veltleden E 2/niet-leden E 3
vr. 13/11 om 20 uur – Sportwegel – gratis
De Pinte-Merendree (2de reserven A)
Voetbalclub Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be

zo. 8/11

om 14.15 uur
Bezoek met film aan het MIAT,
Minnemeers 9, 9000 Gent
E 11, leden: E 10
Info en inschrijven: Marleen
Schotsaert: 09 282 52 48 en
www.pasar.be/Depinte en storten
op rek. 890-1340215-94
| zie pag. 18
om 14.30 uur – Sportwegel – E 5
De Pinte-Lochristi
(eerste elftal)
Voetbalclub Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be

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

do. 19/11 om 14 uur - OCP
Jaarlijks seniorenfeest
Seniorenraad DP
Bert Huys: 09 282 45 86
| zie pag. 20
vr. 20/11 om 14 uur - Zaal De Rekkelinge
Deinze - E 6,50
Film Wafelijzer en schietgeweren - vervoer van zieken
Ziekenzorg DP
Magda Beschuyt: 09 282 36 94
vr. 20/11 om 19.30 uur - Bondslokaal
Watertanden, een vertelproductie voor lekkerbekken in de
Week van de smaak
Gezinsbond De Pinte, E 12/17
Greet Vanderbiesen 09 282 85 77
vr. 20/11 om 20 uur – Sportwegel – gratis
De Pinte-Latem
(2de reserven A)
Voetbalclub Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be
za. 21/11

Kerstrozenverkoop
E 6 per kerstroos
Scouts en gidsen DP-Zevergem
Maarten Boeraeve: 0496 44 17 89

za. 21/11

om 18 uur - lokaal De Havik,
Sportwegel 7
Lasagne-avond
Volwassenen E 8 – Kinderen
<12jr E 5
Eenheidscomité De Havik
Tom Hemelaer 0495 24 67 57

za. 21/11

om 19.30 uur - Vrije Basisschool
De Pinte - E 18
Eet en dansfeest (Swing en
Grill)²
Ouderraad VBS De Pinte
Rik Hofman: 09 282 77 47

zo. 22/11

om 14.30 uur - Parochiezaal
Sinterklaasfeest
Gezinsbond De Pinte
Hilde Milh - Baekelandt
09 282 85 78

zo. 22/11

Dag van de natuur
Afspraken worden via de
Groenlink en de digitale flits
aangekondigd
Natuurpunt Boven-Schelde
Koen De Witte: 09 384 98 74

wo. 13/11 Oostkantons – richtprijs: E 125
tot 15/11 (i.s.m Natuurpunt Gent)
Kraanvogels & burlende herten
Natuurpunt Boven-Schelde
Guy Huylebroeck: 0473 894 209
zo. 15/11

zo. 8/11

om 20 uur - café Boldershof
Eerste infoavond Trage Wegen
Zevergem
Mariska Samyn: 09 280 80 98
| zie pag. 12

boek bezit. Niet leden E 85 incl.
handboek en lidmaatschap.
Velt Scheldevallei
Guido Duprez: 09 385 60 03

van 12 tot 14 uur - Parochiaal
centrum
Roemeens eetfestijn
Nona vzw
info: 09 282 85 78 | zie pag. 20

ma. 16/11 om 20 uur - OCP De Pinte
Voordracht door Dr. Camu (bekend van “De Laatste Show)
KVLV DP
Carine Vanhullebusch:
09 282 84 10
wo. 18/11 van 19.30 tot 22 uur - CC De
Brouwerij, Stationstraat 3b, Eke
Ontwerp zelf je ecologische
siertuin – interactieve cursus
– theorie en praktijk
Laatste 4 lessen worden ingericht
op 25/11, 02/12, 16/12
Prijs: Veltleden E 60 incl. handboek / E 29 wie reeds het hand-

di. 24/11 om 14 uur
55+: ‘Wafelijzers en schietgeweren’ Filmvoorstelling over
de avonturen van de familie
Goetgebuer
Gezinsbond De Pinte
Van Raemdonck 09 282 78 88
wo. 25/11 om 19.30 uur - zaaltje Gildenhuis
Bloemschikken: eigentijdse
adventskrans, winterdecoratie
KVLV DP
Ann Delie: 09 282 58 23

vr. 4/12

vr. 4/12

van 22 tot 23 uur
Happy Hour
Jeugdhuis Impuls
bestuur@jhimpuls.be | zie pag. 26

za. 5/12

van 14 tot 17 uur - Drapstraat 16,
Nazareth
Openstelling Museum Scheldeveld voor het publiek
Heemkring Scheldeveld
Marilyn Couck en Johan Van
Twembeke: 09 282 70 42

vr. 27/11 om 14 uur - OCP
Wandelen
Okra DP
Arnold Hanssens: 09 281 10 67
vr. 27/11 (tem 29/11) om 20.30 uur Parochiezaal De Pinte
Filip & Philippe
Theater Okermaan
Els Dhaenens: 0474 49 62 08
overige data, zie pag. 17

OCP
Concert ‘Spanish fever’,
harmonieorkest de pinte
(www.harmonieorkest.be)
Yves Gazelle: yves.gazelle@skynet.be, 0476 28 55 07
| zie pag. 16

zo. 29/11 om 14.30 uur – Sportwegel – E 5
De Pinte-Kleit (eerste elftal)
Voetbalclub Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be
zo. 29/11 van 17 tot 19 uur - OCP
Zumbathlon
DanceReaction
Rita Termote: 0475 94 42 91
| zie pag. 24

December
di. 1/12

do 3/12

do. 3/12

parochiezaal De Pinte
Kookles: feestmenu
leden E 5/ niet-leden E 10
KVLV DP
Kateleen Dhondt: 09 282 66 64
om 20 uur - OCP - E 3
Ontmoeting met Steff Desodt
‘Wat verwachten kinderen van
hun ouders anno 2010’
Gezinsbond De Pinte
Frans Naessens: 09 282 58 37
| zie pag. 19
om 20 uur - Raadzaal
Tweede infoavond
Trage Wegen
Mariska Samyn: 09 280 80 98
| zie pag. 12

za. 12/12

vanaf 15 uur
Kerstmarkt
RVT Scheldevelde | zie pag. 20

za. 12/12

om 18 uur - lokaal De Havik,
Sportwegel 7 - gratis
Kerstmarkt
Eenheidscomité De Havik
Tom Hemelaer: 0495 24 67 57

za. 12/12

vanaf 13.30 uur - Lembeekse bossen - Fox O Ring
Radioclub De Pinte
Julien Van Severen: 09 228 82 21
| zie pag. 21

za. 5/12
en
zo. 6/12

van 10 tot 18 uur - raadzaal
Geschenkenbeurs Oxfam
wereldwinkel
Wereldwinkel De Pinte
| zie pag. 19

wo. 16/12 om 14 uur - Bondslokaal
55+: ‘’t Patershol van ’t Lam
Gods geslagen’, een diavoorstelling van Roger Van
Bockstaele, deken van
Patershol
Gezinsbond De Pinte, E 2/4
Van Raemdonck: 09 282 78 88

di.8/12

om 20 uur - Brasserie ‘t Klooster
Joseph Haydn, een geniaal
vakman
Davidsfonds
Jozef van Melckebeke:
09 282 65 30 | zie pag. 18

vr. 18/12 Parochiezaal De Pinte
Vocaal ensemble Blush bestaande uit 10 dames
KVLV DP
Carine Vanhullebusch:
09 282 84 10

di 08/12

om 20 uur - Piramidezaal Begonia, Pintestraat 29 - E 2
Vrouwenpraatcafé: Je Uitstraling - energie van binnenuit door
H. Breda
Curieus DPZ
Eliane Plastria: 09 282 60 98

za. 19/12

vr. 27/11 om 20 uur - Koetshuis Kasteel
Viteux
Lichtgeluk - Davidsfonds
Marc Lagaert: 09 282 52 77
| zie pag. 17
za. 28/11

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

vr. 11/12 om 20 uur – Sportwegel – gratis
De Pinte-Ursel
(2de reserven A)
Voetbalclub Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be

za.19/12 om 20 uur - Bijloke Gent
Davidsfondsconcert:
Prometheus ensemble
Davidsfonds
Gentiel van Ommeslaeghe:
09 282 47 00 | zie pag. 18
zo. 20/12

vr. 11/12 om 20 uur - E 5
Geleid bezoek aan de Volkssterrenwacht Armand Pien te
Gent
MARKANT
Th. Van den Daelen:
09 282 85 29
vr. 11/12 om 19.30 uur - Clublokaal café
’t Gildenhuis
Prijsuitreiking 2009 en voorstelling visseizoen 2010 met
aansluitend algemene ledenvergadering
De Scheldevissers DP
www.scheldevissers.be
scheldevissers@fulladsl.be
za. 12/12

van 10 tot 12 uur - CC De Brouwerij, Stationstraat 3b, Eke
Bloemenschikken Kerstversiering
Velt Scheldevallei
Veltleden E 2/niet-leden E 4.
Vooraf inschrijven
Ivonne Debergh: 09 385 44 59

om 14.30 uur - Parochiezaal De
Pinte - E 5
Kerstfeest
Ziekenzorg DP
Magda Beschuyt: 09 282 36 94

om 12.40 uur - kerk Merelbeke
centrum (i.s.m Natuurpunt Gent)
Bokjes trappen
Natuurpunt Boven-Schelde
Guy Huylebroeck: 0473 894 209

zo. 20/12 om 15 uur – Sportwegel – E 5
De Pinte-Zelzate (eerste elftal)
Voetbalclub Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be
za. 26/12

om 16 uur - kerk van Zevergem
Vlaanderen zingt kerst
Davidsfonds
Marc Lagaert: 09 282 52 77
| zie pag. 18

wo. 30/12 om 14 uur - OCP
Wandelen
Okra DP
Arnold Hanssens: 09 281 10 67

Zie ‘Agenda’ op www.depinte.be
voor meer info.
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ruimtelijke ordening
& werken
Voorontwerp RUP ‘Functionele Cluster’
Op 31 augustus 2009 stelde de gemeenteraad het ontwerp van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Functionele cluster’ voorlopig vast.
Het voorontwerp ligt ter inzage op het gemeentehuis. Je kan het inkijken op de Dienst ruimtelijke
ordening vanaf 17 september tot en met 15 november 2009. Het voorontwerp kan ook aangekocht worden. Je kan het volledige pakket aankopen (17 euro), of enkel bepaalde onderdelen.
Onderdelen voorontwerp RUP:
- De vier plannen (A3-formaat): feitelijke toestand, juridische toestand, grafisch plan en onteigeningsplan (2 euro)
- Het document ‘Milieueffectbeoordeling RUP functionele cluster (5 euro)
- Document ‘Stedenbouwkundige voorschriften 08-09’ (2 euro)
- Document ‘Volledige toelichtingsnota 08-09’ (8 euro)
Schrijf het bedrag over op rekeningnummer 091-0002739-52, met vermelding van ‘RUPfunctionelecluster’. Met het betalingsbewijs kan je de aangevraagde documenten afhalen op de Dienst
ruimtelijke ordening.
Openingsuren: iedere werkdag (maandag - vrijdag van 9 tot 12 uur en op maandagavond van
17.30 tot 19.30 uur).
Opmerkingen en bezwaren dienen voor het einde van het openbaar onderzoek aangetekend toegezonden worden aan: De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO), p.a.
gemeentehuis De Pinte, Koning Albertlaan 1, 9840 De Pinte OF tegen ontvangstbewijs afgegeven
worden op het gemeentehuis, Dienst ruimtelijke ordening.

Wegenwerken in uitvoering
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Aanleg riolering in Stijn Streuvelslaan en gedeeltelijk in de Oude Gentweg en Louis Van
Houttepark
Het betreft hier een rioleringswerk waarbij een volledig gescheiden afvoer van het afvalwater en
het hemelwater gerealiseerd wordt. De voorbije maanden hebben alle betrokken inwoners werken
uitgevoerd op privéterrein om zo te voldoen aan de verplichting om het afval- en regenwater gescheiden tot aan de rooilijn te brengen.
De werken op het openbaar domein zijn gestart begin september en zullen duren tot in het voorjaar van 2010. In een eerste fase wordt er riolering geplaatst in het deel langs de spoorweg (Louis
Van Houttepark en Oude Gentweg) waarna zal gestart worden met de heraanleg van de weg. Na
het kerstverlof zal gestart worden met de werken in de Stijn Streuvelslaan.

Wegenwerken in voorbereiding
Aanleg van riolering en heraanleg wegenis in de Stationsstraat en gedeeltelijk in de Koning Albertlaan en Julien Anthierenslaan
Naast de realisatie van een volledig gescheiden afvoer van afvalwater en hemelwater wordt hier
ook in het kader van de verbetering van de verkeersveiligheid een volwaardig tweerichtingsfietspad
en voetpad aangelegd. Rekening houdend met het gewijzigde profiel van de wegenis zal voor de
auto’s éénrichtingsverkeer ingevoerd worden vanaf de tunnel (Groenstraat) richting station.
Tijdens een infovergadering werden de betrokken inwoners ingelicht over de geplande werken, in
het bijzonder wat betreft de verplichte gescheiden aansluiting op het rioleringsstelsel. Naast het
ondergronds brengen van een deel van het bovengronds leidingnet zal ook de openbare verlichting
vernieuwd worden.
Deze werken starten in principe in januari 2010 en zullen ongeveer 10 maanden duren. Vóór
aanvang der werken wordt er nog een informatievergadering georganiseerd voor de betrokken
inwoners.
www.depinte.be

Aanleg riolering en heraanleg wegenis in de Nazarethstraat en Leeuwerikstraat
Nadat de nodige grondinnames zullen gerealiseerd zijn, kunnen de werken na goedkeuring van
het definitieve ontwerp aanbesteed worden. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan het
ontwerp van de bovengrondse infrastructuur: zo zal er in de Nazarethstraat o.a. een tweerichtingsfietspad voorzien worden. Het gemeentebestuur voorziet ook de vernieuwing van de verlichting
en het ondergronds brengen van het elektriciteitsnet. Van zodra er concrete informatie is voor de
betrokken inwoners zal er een informatievergadering georganiseerd worden.
Deze werken zullen vermoedelijk pas na de zomer van 2010 van start gaan.
Aanleg riolering in de Berkenlaan
Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan het rioleringsontwerp en het plan voor de bovengrondse heraanleg. Zodra dit plan klaar is zal er een informatievergadering georganiseerd worden.
De uitvoering van de werken is voorzien vanaf zomer 2010.
Aanleg fietspaden en riolering in de Veldstraat
Dit project omvat de volledige Veldstraat waarbij er niet enkel fietspaden zullen aangelegd worden maar waarbij er ook een gedeeltelijke wegvernieuwing is voorzien en waarbij er riolering zal
aangelegd worden. Vóór aanvang der werken zal er nog een tweede informatievergadering georganiseerd worden. De uitvoering van de werken is voorzien vanaf zomer 2010.
Rioleringswerken: wijk Zwartegat
In samenwerking met het gemeentebestuur van Nazareth werd een ontwerpbureau aangesteld
voor de opmaak van een studie voor de vernieuwing van de rioleringen waarbij volgende straten op het grondgebied De Pinte betrokken zijn: Heirweg (gedeelte rotonde richting ‘t Kruisken),
Bosstraat, Kannestraat, Zwartegatstraat en een deel van de Nieuwstraat (tot aan brug E17). De
opmetingswerken hiertoe zijn intussen gebeurd en van zodra concrete plannen beschikbaar zijn zal
een infovergadering georganiseerd worden voor de betrokken inwoners. Ter gelegenheid van deze
werken zal ook de wegenis aangepast worden, zoals onder meer een definitieve heraanleg van de
rotonde aan het Zwartegat. Van zodra er concrete informatie is voor de betrokken inwoners zal er
een informatievergadering georganiseerd worden. De uitvoering van de werken is voorzien vanaf
2011.
Aanleg fietspaden en riolering in de Bommelstraat (deel Pintestraat – Polderbos – spoorweg)
Deze zomer werd er een studiebureau aangesteld voor de opmaak van een studie voor de aanleg
van riolering en fietspaden in een deel van de Bommelstraat. Van zodra er concrete informatie is
voor de betrokken inwoners zal er een informatievergadering georganiseerd worden. De uitvoering
van de werken is voorzien vanaf 2011.

leven & wonen
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Sluitingsdagen
Gemeentehuis
maandag 2 november (Allerzielen)
woensdag 11 november (Wapenstilstand)
donderdag 24 december
vrijdag
25 december (Kerstmis)
maandag 28 december
donderdag 31 december

OCP
zondag
maandag

1 november (sportzaal + administratie)
2 november (administratie gesloten
in de namiddag)
woensdag 11 november (administratie gesloten
overdag)
donderdag 24 december
vrijdag
25 december
zaterdag 26 december
maandag 28 december
donderdag 31 december
vrijdag
1 januari

De Pinte is verkocht!
Sinds 3 oktober is De Pinte officieel een Fair Trade gemeente. Dankzij de inzet en de nodige initiatieven van
de trekkersgroep werden de zes criteria vervuld. Zo zorgden zij ervoor, samen met de lokale handelaars,
horeca-zaken, verenigingen, scholen en het gemeentebestuur, dat de titel van ‘Fair Trade gemeente’
werd behaald.
Dit werd op 3 oktober feestelijk gevierd. Jonge wereldburgers met een hart voor duurzame ontwikkeling
konden op ‘Place Global’ deelnemen aan allerlei workshops met als rode draad de manier waarop kinderen overal ter wereld op straat leven, spelen, eten, zich gedragen, ...
Tijdens het officieel bekendmakingsmoment en in aanwezigheid van Schepen Lieve van Lancker, gedeputeerde Eddy Couckuyt en Lynn Geerinck van Fair Trade Nationaal werden oorkondes overhandigd aan
alle deelnemers.
Het behalen van deze titel is geen eindpunt, integendeel. Deze titel is de start van meer: meer doelstellingen, meer acties voor eerlijke handel en duurzame landbouw.
Via deze weg wil de gemeente De Pinte de trekkersgroep en alle deelnemers van harte bedanken.

NMBS station De Pinte:
Dienstverlening aan personen met beperkte mobiliteit
Sinds 1 september kan het station van De Pinte alle
faciliteiten aanbieden aan personen met beperkte mobiliteit. Het station in De Pinte beschikt op elk perron
over een mobiele laadbrug om de afstand tussen het
perron en de trein te overbruggen. Om van deze dienst
gebruik te kunnen maken moet je wel je reis minstens
24 uur op voorhand reserveren via het Call Center op
02 528 28 28 (open elke dag van 7 tot 21 uur), of via
het online reserveringsformulier op www.nmbs.be.
De NMBS kan u in 113 Belgische stations deze dienst
aanbieden van de eerste tot de laatste trein en dit 7
dagen op 7. Uitgebreide informatie over deze dienstverlening en de tarieven vind je op www.nmbs.be onder
het luik ‘Reizen in België’. Meer inlichtingen kan je ook
verkrijgen aan het loket van het station in De Pinte.
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Hindernissen op de groenzone naast de rijweg
Regelmatig stellen wij vast dat inwoners de zone tussen de rooilijn (= de voorste perceelsgrens) en de
straatrand ‘blokkeren’ met paaltjes of stenen. Dit gebeurt vaak om te vermijden dat er op deze grasstrook
zou geparkeerd worden. Omdat het plaatsen van dergelijke hindernissen onwettig is verzoeken wij iedereen om dergelijke zaken weg te nemen. Ter informatie melden we hierbij dat degene die de hindernissen
geplaatst heeft verantwoordelijk kan gesteld worden bij een ongeval.
Ook het plaatsen van bomen, struiken en bloemen in deze grasstrook is niet toegestaan. Naast het feit dat
deze hinderlijk kunnen zijn voor voetgangers op de berm, kunnen ze ook de zichtbaarheid belemmeren
van de andere weggebruikers.
www.depinte.be

Belbus 45: De Pinte – Sint-Martens-Latem – Nazareth
De belbus stopt, net als de gewone bus, aan vaste haltes. Maar zijn reisweg is afhankelijk van de reservatie
(09 210 94 94). Met dit aanbod van De Lijn kan men kriskras reizen doorheen het hele belbusgebied. Deze
speciale dienst van De Lijn kost evenveel als een gewone busrit. De belbus rijdt 7 dagen op 7.
Het belbusgebied omvat de gemeenten De Pinte, Nazareth en Sint-Martens-Latem met alle deelgemeenten. Daarnaast heeft de belbus ook haltes in Sint-Denijs-Westrem, Gent, Asper, Gavere, Semmerzake en
Astene.
Een aantal belangrijke bestemmingen binnen het gebied zijn:
• Het station van De Pinte, Eke en Asper
• Ziekenhuis Maria Middelares in Gent
• Het rust- en verzorgingstehuis ‘Wielkine’ in Nazareth
• Woon- en zorgcentrum ‘De Lichtervelde’ in Eke
• Musea en toeristische activiteiten in Sint-Martens-Latem
• De markt van Nazareth
• Het Rijvisschepark en Pleispark in Sint-Denijs-Westrem
Waar kan je overstappen?
• Trein: aan de haltes De Pinte Station, Eke Station en Asper Station kan je overstappen op de trein.
• Tram: aan de halte Gent Maria Middelares – Maalte kan je overstappen op tramlijn 1.
• Streeknet: met de belbus kan je op heel wat plaatsen overstappen op de streeklijnen:
• Aan de halte De Pinte Station Florastraat kan je overstappen op de lijnen 34, 35 en 36
• Aan een groot aantal haltes in het centrum van Nazareth en Eke kan je overstappen op de
lijnen 44, 71, 81 en 84
• In Sint-Martens-Latem kan je aan de haltes Twee Dreven, De Kroon en Brandstraat overstappen op de lijnen 34, 35, 36 en 77
• Aan de halte Sint-Denijs-Westrem Dorp kan je overstappen op de lijnen 76, 77 en 78
Dit zijn maar enkele mogelijke overstappunten.
• Belbus: je kan overstappen op belbus 25 Zulte – Deinze – Nevele en belbus 85 Zingem – Oudenaarde.
Heb je nog vragen? Je kan steeds terecht op de website www.delijn.be en op het infonummer van De Lijn:
070 220 200. Om de belbus te reserveren is er de belbuscentrale op het nummer 09 210 94 94.

Even zitten met je zakken
In het najaar van 2009 ijvert de Vereniging van Personen met een Handicap, VFG vzw -samen met Unizovoor een stoel in elke winkel. Een actie die het gemeentebestuur ten volle steunt.
Op die manier wil de VFG samen met alle handelaars het wachten aangenamer maken voor de klanten.
Daarbij denken we niet alleen aan mensen met een beperking, maar ook aan iedereen die slecht te been
is, senioren, zwangere vrouwen, … . Kortom, iedereen is op een bepaald moment blij een stoel aan te
treffen om de benen even te kunnen laten rusten. Met deze laagdrempelige actie hopen we een breed
publiek te sensibiliseren voor dit thema.
Daarom deze oproep aan alle lokale winkeliers: doe mee aan deze actie en zorg voor een stoel in je
zaak. Als beloning krijgt elke deelnemende handelaar een vermelding op www.vfg.be en www.depinte.be
(met vermelding in de Infokrant). Je krijgt een sprekende affiche en een sticker om aan passanten te laten
weten dat je winkel een rustplaats heeft.
We roepen ook graag het buitengewoon onderwijs en voorzieningen voor personen met een handicap op
om geïnteresseerde winkels van een originele stoel te voorzien. Maar uiteraard is iedereen die zin heeft
om een leuk versierde stoel te schenken van harte welkom om mee te werken!
Deze campagne loopt gedurende de maand november en eindigt begin december. Intekenen kan op
www.vfg.be. Nog vragen? Geef gerust een seintje via info@vfg.be of 02 515 02 59 of via schepen Van
Lancker op lieve.vanlancker@depinte.be
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milieu en duurzaamheid
Milieukalender
• Containerpark
Het containerpark is gesloten op vrijdag en zondag en op wettelijke feestdagen. Eveneens gesloten
op maandag 2 november, donderdag 24 december, zaterdag 26 december, maandag 28 december
en donderdag 31 december.
• Composteren
Interesse in de aankoop van een compostvat, compostbak of wormenbak? Bestellen kan bij de
milieudienst (tel. 09 280 80 24 - milieudienst@depinte.be).
Compostvat: 13,5 euro * - Compostbak: 27 euro* - Wormenbak: 10 euro*
* levering aan huis inbegrepen
Beluchtingsstok: 2 euro.
• Winnaar kringloopwedstrijd Juni Compostmaand
Guy Lerminiaux uit De Pinte woonde een demonstratie van
de compostmeesters bij tijdens ‘Juni Compostmaand’, wist
het juiste antwoord op de wedstrijdvraag en won een hakselaar ter waarde van 665 euro.
De vraag was: Een VLACO medewerker versnippert met de
Neo²-hakselaar, de 3 meter brede hoop snoeihout op de
foto (van het wedstrijdformulier). Hoeveel liter snippers levert dit op?
Het antwoord was 1 240 liter.
De prijsuitreiking vond plaats bij de opening van de braderie
op zondag 13 september.
• Herbruikbare goederen
De vzw Ateljee haalt gratis de herbruikbare goederen op, ze zijn te contacteren op het nummer 09
224 07 15. Je kan 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 u tot 18 u en
op zaterdag van 10 tot 17 uur. Meer info op www.ateljee.info.
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• Klein Gevaarlijk Afval (KGA)
De inzameling gaat door op vrijdag 11 december van 9 tot 12 uur op het dorp van Zevergem en van
13 tot 16 uur in de Kastanjestraat, op zaterdag 12 december van 10 tot 16 uur aan de achterzijde
van het gemeentehuis.
Raadpleeg de Kalender Selectieve Ophaling 2009 voor meer informatie betreffende de afvalinzamelingen. Op www.depinte.be – ‘Milieu en Duurzaamheid’- ‘Afval’ – ‘Milieukalender’ vind je, naast
de gewone afvalkalenders, ook een verwijzing naar de online kalender van IVM om de ophalingen
in De Pinte – Zevergem op te vragen. Je kan hiermee op straat, maand en afvalfractie zoeken.

Afvalpreventietip
Feest nog gezelliger met minder afval!
Ben je op zoek naar een origineel cadeau waarvan je zeker bent dat het niet in de kast belandt?
Ga eens op zoek naar een milieuvriendelijk cadeau dat weinig afval produceert. Er zijn veel ‘duurzame’ cadeaus op de markt (geef eens een daguitstap met de trein cadeau, een kaartje voor een
theatervoorstelling, een fitness-jaarabonnement enz.).
www.depinte.be

Milieuverantwoord productgebruik
Milieuverantwoord productgebruik wil zeggen dat we zoveel mogelijk producten gebruiken die
een zo klein mogelijke negatieve impact hebben op het milieu. Dit kan je doen door bv. zoveel
mogelijk gebruik te maken van gerecycleerde producten, gebruik van poets- en wasproducten die
volledig biologisch afbreekbaar zijn, biologisch producten, producten uit eerlijke handel, hout uit
duurzaam beheerde bossen (bv. FSC-label), energiezuinige toestellen,...
Het komt er dus op neer zoveel mogelijk producten te gebruiken die niet schadelijk zijn voor het
milieu. Het gebruik van milieuverantwoorde producten is helemaal niet moeilijk. Tegenwoordig zijn
ze alom verkrijgbaar en vaak zijn ze ook niet meer duurder dan ‘gewone producten’. Er zijn ook
heel wat milieulabels ontstaan die aangeven of een product al dan niet milieuvriendelijk is. Denk
maar aan Bio-labels, FSC-hout, Europees Ecolabel, ...
Meer info: www.milieukoopwijzer.be - www.gidsvoorduurzameaankopen.be - www.fsc.be www.ecolabel.be - www.belgium.be/nl/leefmilieu/duurzaam_consumeren/ - www.topten.be

Hakselen najaar 2009: vanaf 2 november tot 31 december
De retributie wordt als volgt vastgesteld:
• voor het hakselen:
- 36 euro per uur met een minimum van 9 euro (indien het hakselhout ter plaatse blijft)
- 48 euro per uur met een minimum van 12 euro (wanneer het hakselhout dient meegenomen
te worden)
- aanrekening per kwartier; ieder begonnen kwartier is volledig verschuldigd
• voor het gebruik van de gemeentelijke laadwagen:
forfait 48 euro per beurt
Voorbereiding van het te hakselen materiaal
Om iedereen binnen de gestelde termijn van dienst te kunnen zijn, streven wij naar een zo hoog
mogelijke efficiëntie. Dit kunnen wij enkel bereiken met uw medewerking:
• door het snoeihout te stapelen met de stammen in dezelfde richting
• door indien mogelijk, het snoeihout samen te brengen in bundels van maximum 25 cm doormeter (samenbinden met koorden, geen metaaldraad)
• de bundels mogen niet zwaarder zijn dan 35 kg
Indien u van de hakseldienst gebruik wenst te maken, gelieve onderstaande strook binnen te brengen bij de Dienst grondzaken (gemeentehuis).
U kunt uw gegevens ook mailen naar: koen.debleeckere@depinte.be.

Datum ontvangst dienst Grondzaken:

/

/ 2009
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Ondergetekende, …………………………………………………………………………………
verzoekt het gemeentebestuur van De Pinte het snoeihout te hakselen aan de voorwaarden
gesteld door de gemeenteraad in zitting van 20 december 2004.
Het snoeihout is gelegen in de
…………………………………………………………………………………
(nummer)

(straat),

Wij wensen het hakselhout WEL / NIET te behouden. (schrappen wat niet past)
Het snoeihout wordt gestapeld in de zone voor nutsvoorzieningen vóór de woning.
Private eigendommen worden niet met de hakselmachine betreden.
De aanvrager (handtekening)

…..

Milieuzorg in het gemeentehuis
Milieuverantwoord productgebruik
- Compostvat voor groente-en fruitresten
- Aankoop van milieuvriendelijk
papier/kantoormaterialen
- Aankoop cateringproducten Wereldwinkel
- Gescheiden afvalinzameling

- Aankoop solidariteitsagenda’s
- Afvalarme evenementen
- Gebruik FSC-hout
- Gebruik natuurolie

Mobiliteit
- Het gemeentebestuur heeft verschillende dienstfietsen ter beschikking.
- Campagne ik kyoto: van 4 tot 29 mei 2009 lieten werknemers van bedrijven en besturen onder
het motto ‘ik kyoto’ de auto thuis en pendelden met de fiets, het openbaar vervoer, te voet of al
carpoolend naar het werk. De Pinte nam voor de derde maal deel aan de actie. Dit jaar deden 37
personeelsleden mee. De CO2-besparing die hiermee gerealiseerd werd, bedraagt 1.069,17 kilo.
Energie
- Aankoop 100% groene energie
- Bijhouden energieboekhouding van het gemeentehuis, gemeenteschool, OCP en OCMW
Waarom composteren?
Met een compostvat of compostbak in je tuin zorg je ervoor dat waardevolle stoffen uit de natuur
opnieuw gebruikt worden. Dat is op de eerste plaats
een goede zaak voor de planten en bomen in je tuin,
want met compost krijgen zij de ideale voedingsbodem
om te groeien. Maar ook je eigen portemonnee doe je
een plezier: al wat je composteert, moet je niet meegeven met de vuilniswagen. En dus ook niet betalen.
En bovendien draag je door te composteren bij tot het
verkleinen van de afvalberg en zorg je voor het milieu.
Voor vragen of voor het bestellen van een composteersysteem kan je terecht bij de milieudienst,
Meldingpunt milieuklachten
Voor het melden van milieuklachten is de milieuambtenaar Ingrid Scheerlinck bereikbaar tijdens de
kantooruren (09 280 80 24). U kunt ook contact opnemen met de lokale politiezone tijdens (09
321 76 60) en buiten (101) de normale diensturen.

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

Milieu- en bouwpremies
• Hemelwaterputten
• Subsidie voor de aanleg van gescheiden rioleringen op privé-eigendommen
• Subsidie voor het gebruik van zonne-energie
• Subsidie groendaken
• Subsidie kleine landschapselementen (KLE)
• Energiebesparende maatregelen en huisvesting
• Gratis duurzaam bouwadvies
www.depinte.be

• Natuurverven
Meer info op www.depinte.be of bij Ingrid Scheerlinck: 09 280 80 24, milieudienst@depinte.be.

Gratis energiebegeleiding in uw woning
Zou jij zomaar geld verkwisten? Nee toch! Er zijn zoveel andere en leuke dingen die je met dat
geld kunt doen. En toch vliegt het geld bij jou misschien elke dag langs ramen en deuren naar
buiten. Geen briefjes van 5 en 10 euro natuurlijk, maar geld onder de vorm van energie die wordt
verkwist.
Om zoiets niet te laten gebeuren biedt de gemeente, in samenwerking met de distributienetbeheerder Eandis (Imewo) een actie om energieverspilling te vermijden. Hoe dat in zijn werk gaat lees
je hierna. Belangrijk: alles is gratis. Je hoeft in geen enkele fase iets te betalen!
Een energiescanner, die de nodige opleiding kreeg, komt bij je thuis en jullie gaan samen op zoek
naar nutteloos energieverbruik (ook de duurzaamheidsambtenaar volgde deze opleiding en kan
mogelijks bij je thuis langskomen). Hij of zij bekijkt de woning volledig en noteert alles wat met het
verbruik van energie te maken heeft. Onmiddellijk krijg je al enkele interessante tips om energie te
besparen.
Nieuw is dat er nu ook opvolgscans worden voorzien, waarbij de resultaten van de eerste basisscan worden bekeken. Inwoners die zo’n opvolgscan aanvragen, krijgen ook extra uitleg over
premieregelingen. Wie nog geen basisscan heeft laten doen, kan dat bij de gemeente aanvragen.
De energiescanner bezorgt je een rapport over het energieverbruik in je woning en de
mogelijkheden om energie te besparen. Als je dit rapport nauwkeurig bekijkt zal je snel zien dat het
zeker de moeite loont om de tips op te volgen.
Neem dus deel aan de actie en bespaar energie. Bezorg zo snel mogelijk onderstaand invulformulier
ondertekend terug aan het gemeentebestuur op volgend adres:
Gemeentebestuur De Pinte, tav Mariska Samyn, Koning Albertlaan 1, 9840 De Pinte;
via mail: mariska.samyn@depinte.be.
Het aantal scans is beperkt. Het gemeentebestuur onderzoekt zelf de kandidatuur om te
zien wie het meest in aanmerking komt.
Ja, ik wil een afspraak met een energiescanner om de energiebesparingsmogelijkheden in mijn woning te bekijken.
Naam:.............................................................................................Datum:..........................
Adres:..............................................................................................Bouwjaar huis:...............
.......................................................................................................
Telefoonnummer:.................................................................................................................
Handtekening:......................................................................................................................

Gemeentelijke milieu- en natuurraad: oproep aan geïnteresseerde inwoners
De gemeentelijke MINA-raad telt 24 stemgerechtigden. Deze groep bestaat uit afgevaardigden van
de representatieve verenigingen, van de erkende adviesraden en van de scholen, één afgevaardigde
van het OCMW en een groep geïnteresseerde inwoners.
Wie meent een zinvolle bijdrage te kunnen leveren op het vlak van milieu en duurzaamheid in onze
gemeente, kan zich melden uiterlijk tot vrijdag 27 november 2009 met een eenvoudig schrijven
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of mail aan: de milieudienst t.a.v. Ingrid Scheerlinck milieuambtenaar, Koning Albertlaan 1, 9840
De Pinte, milieudienst@depinte.be.
Vrouwen worden extra aangemoedigd om zich kandidaat te stellen.
Voor info kan u terecht bij de milieudienst tel. 09 280 80 24.

Trage wegen in Zevergem: eerste infoavond
De afgelopen maanden zijn de vzw Trage Wegen en de
gemeente druk bezig geweest om alle bestaande en
(kortelings) verdwenen kerkpaden en voet- en veldwegen in Zevergem terug in kaart te brengen. Het resultaat
is een overzichtelijke kaart waarin elke trage weg genummerd werd en waarbij van elke weg nauwkeurig
beschreven is hoe de weg er momenteel bij ligt.
De volgende maanden gaan we dit project verder uitwerken. Vooreerst willen we alle mogelijke gebruikers
en betrokkenen (scholen, jeugdbeweging, sportverenigingen, socio-culturele verenigingen,….) uit Zevergem
uitnodigen om opmerkingen en suggesties bij deze kaart te maken en aan te geven welke trage
wegen zij belangrijk vinden en – vooral - wat er beter kan.
Hiervoor heeft de projectwerkgroep een handig invulformulier opgesteld waar je achteraf – samen
met je collega’s en/of vrienden- al je suggesties of eventueel aanvullingen op kwijt kan. Je zal terplekke ook een kaart mee krijgen zodat je deze oefening ook wandelenderwijs kan doen. Zo kan je
de situatie ter plekke beter inschatten en ontdek je misschien voor jou onbekende trage wegen.
De inzet van deze oefening is een globaal herwaarderingsplan van alle trage wegen en te komen
tot een globaal herstelplan voor deze trage verbindingen: het herstellen of terug openstellen van de
belangrijkste trage wegen, het plaatsen van naambordjes, de opmaak van een trage wegen-kaart,
om maar enkele mogelijkheden te noemen.
Via deze inspraakronde streven we naar een plan dat afgestemd is op jullie noden en behoeften.
De gemeente zal jullie suggesties en opmerkingen immers gebruiken om in de toekomst een aantal
trage wegen te verbeteren, terug open te stellen of beter toegankelijk te maken voor het publiek.
Ben je geïnteresseerd om mee te werken?
Op donderdag 12 november organiseert het gemeentebestuur samen met Trage Wegen vzw een
infoavond in café Boldershof (zaaltje achteraan) om 20 uur. Hierop zal worden uitgelegd hoe
jouw vereniging, school, wijkcomité of vriendenkring kan meewerken aan dit project. Indien je er
die avond niet kan bij zijn maar wel graag jouw visie kwijt wil, kan je altijd een invulformulier met
kaart aanvragen bij de duurzaamheidsambtenaar.
Meer info bij Mariska Samyn, tel 09 280 80 98, mariska.samyn@depinte.be.
We zijn er van overtuigd dat ook jij en je vereniging ons nuttige suggesties kan aanreiken zodat we
kunnen komen tot een kwaliteitsvol eindresultaat!
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Trage Wegen in De Pinte: tweede infoavond
Op 22 september hield de gemeente samen met vzw Trage Wegen een eerste infoavond rond de
trage wegen in De Pinte. Hierbij werd het project voor een herstelplan voor trage wegen in De Pinte
toegelicht en aan de verschillende gebruikers en betrokkenen gevraagd alle mogelijke opmerkingen
en suggesties over het trage wegen netwerk te verzamelen.
Hiervoor deelde de werkgroep (gemeentebestuur en vzw Trage Wegen) een handig invulformulier
en een kaartje uit aan alle geïnteresseerden. Wij kijken alvast uit naar al jullie voorstellen.
Graag willen wij u er aan herinneren het invulformulier tijdig terug te bezorgen. Om alles mooi te
kunnen samenvatten hadden we graag de ingevulde bundels ontvangen tegen 9 november
2009. Je kan ze bezorgen aan duurzaamheidsambtenaar Mariska Samyn.
Op donderdag 3 december 2009 komen we om 20 uur opnieuw samen in de raadzaal van het
gemeentehuis om samen met jullie alle wegen eens te overlopen en de voorstellen en opmerkingen
te wikken en te wegen. Het resultaat van deze laatste infoavond is een plan dat afgestemd zal
zijn op jullie noden en behoeften. Kort daarop stellen we dit voor aan het schepencollege. Aan
www.depinte.be

hen om de resultaten van deze oefening te gebruiken om de trage wegen terug in De Pinte beter
toegankelijk te maken voor het publiek.
Indien je er die avond niet kan bij zijn maar wel graag op de hoogte wordt gehouden van de
resultaten van de inspraakronde, kan je vanaf november terecht bij de duurzaamheidsambtenaar,
Mariska Samyn – tel 09 280 80 98 en bij Trage Wegen vzw, Steven Clays : 02 204 09 73 –
steven.clays@tragewegen.be.

Oproep naar landbouwers
• Project SOLABIO
Het interreg Iva project Solabio (SOorten en Landschappen als dragers voor BIOdiversiteit) loopt
3 jaar en focust op een toename van de biodiversiteit onder meer in agrarisch gebied. In het
kader van dit project zoekt de Provinciale Landbouwkamer voor Oost-Vlaanderen nog naar actieve
landbouwers die op hun bedrijf willen meewerken aan volgende acties:
- Plaatsen van één of meerdere nestkasten voor nuttige hoevefauna zoals boeren- en
huiszwaluw, kerkuil, vleermuizen en mussen. De nestkasten worden onder een aantal voorwaarden
gratis ter beschikking gesteld en dit zolang de voorraad strekt.
- Beheer van randen met een breedte van 3 meter langs waardevolle landschapselementen
zoals knotbomen, beken en grachten. Er wordt o.a. afgesproken met de landbouwer om de
rand niet te bemesten, niet te behandelen met pesticiden en het maaibeheer aan te passen. De
afsprakenregeling loopt gedurende 1 jaar. Een vergoeding van 1580 euro per ha is voorzien als
ondersteuning.
Heb je interesse?
Neem contact op met de Provinciale Landbouwkamer voor Oost-Vlaanderen, Gouvernementstraat
1, 9000 Gent, tel. 09 267 86 68, kristof.de.rous@oost-vlaanderen.be

• Project Beeldig Agrarisch Landschap
Het PDPO project ‘Beeldig Agrarisch Landschap’ loopt van 1 januari 2009 tot 30 juni 2010.
Dit project wil voor elke regio in de provincie Oost-Vlaanderen een voorbeeldbedrijf op het vlak
van landschapsintegratie en landschapsbeheer in de kijker plaatsen. Bedoeling is dat het bedrijf als
voorbeeld van goede praktijk kan dienen voor andere bedrijven in de omgeving. De bedrijven zullen het
uitgangspunt vormen voor positieve communicatie over landschap in de landbouwbedrijfsvoering,
ook naar het brede publiek. Behoud, versterking en onderhoud van landschapselementen
(hoogstamboomgaarden, dreven, houtkanten, hagen, knotbomen, kwetsbare vegetaties,...) en
aangepast landschapsbeheer staan daarbij centraal.
Het project biedt aan elk van de vier geselecteerde bedrijven een bundel aan met informatie over
de landschapskenmerken van het bedrijf.
Daarnaast wordt advies gegeven en eventueel een plan opgemaakt om - waar mogelijk - de
landschappelijke kwaliteiten van het bedrijf nog te verhogen. Bovendien worden op maat van het
bedrijf communicatiemiddelen zoals educatieve panelen en een folder opgemaakt met het oog op
vorming naar landbouwers en naar het brede publiek toe.
Oproep: heb je een landbouwbedrijf dat mooi geïntegreerd is in het landschap en kan je
een vorm van beheer (aan bijv. hagen, houtkanten, knotbomen,...) demonstreren, of wil
je op dat vlak nog iets extra doen? Wil je deze troeven bovendien naar buiten brengen als
voorbeeld voor andere bedrijven of als educatie naar het brede publiek?
Neem dan snel contact op met de provinciale Landbouwkamer voor Oost-Vlaanderen, Filip De
Smet, 09 267 86 75, landbouw@oost-vlaanderen.be. Wij kunnen je via dit project ondersteuning
bieden!
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cultuur & vrije tijd
Kunstenaar van de maand
De fonkelnieuwe actie ‘kunstenaar van de maand’ maakt deel uit van de opzet van de gemeente
om het werk van kunstenaars, verenigingen en ateliers in de kijker te plaatsen. Vanaf november
stelt elke maand een lokale kunstenaar tentoon in de inkomhal van het gemeentehuis (ingang via
Koning Albertlaan). De kunstwerken die worden tentoongesteld zijn heel divers. Heb je interesse
om je werk tentoon te stellen? De cultuurdienst geeft je graag meer info (09 280 80 99 of
bram.dela@depinte.be).
November
Jean Lootens bijt de spits af van deze expo-serie. Hij volgde avondlessen
tekenen en schilderen in Gent (Sint-Lucas) en in Sint-Martens-Latem.
Sinds 1997 maakt hij deel uit van ART@DE PINTE vzw als bestuurslid
en is hij hun afgevaardigde binnen de gemeentelijke culturele raad.
Hij nam deel aan één of meerdere groepstentoonstellingen. Fantasie
inspireert hem tot kunst. Maar ook enkele groten zoals Alechinsky
tot Matisse zinderen doorheen zijn werk. Onderwerpen: een reis naar
Portugal waarbij de ondergaande zon vanuit het vliegtuig de kleuren
tot vrij spel dwingt, een theeservies zonder thee, een damesschoen
in een wijnkrat of 21 zwarte dames dwarrelend in een droom.
December
Rita Wildro heeft na een periode met olieverf gezocht naar een andere techniek om meer impressionistisch te kunnen werken. Het
gepaste materiaal vond zij in de zachte pastel waarmee ze sfeervolle
velden vol klaprozen, vingerhoedskruid, ridderspoor en vele andere
bloemen te voorschijn tovert. Bij kunstkring Centaura (waarvan ze
medestichter is) nam ze deel aan meerdere groepstentoonstellingen
maar ook individueel stelt zij tentoon in o.a. De Pinte, Gent, Melle,
Oudenaarde, Brussel, Deurle, Temse, Lokeren, Wetteren, Wachtebeke, Zwijnaarde, Ronse, Kwaremont, Freiamt (D). Sinds 2006 is ze
gezel bij MAEKV (Europese KunstVerdienste) en ontving medailles in
2008 en 2009.

Oproep aan alle verenigingen: Pintse reuzen zoeken adoptieouders
Bedankt André, Leon, Yvette en Jacqueline
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Op 13 september tijdens
Pintefeest trokken Pintse
reuzen Jan en Trees met
hun oorsprokelijke begeleiders voor een laatste
keer door de straten van
De Pinte.
André
Melckenbeeck,
Leon Vercammen en hun
respectievelijk echtgenotes Yvette en Jacqueline
dragen Jan en Trees al
van bij hun geboorte, nu
zo’n dertig jaar geleden.
Gezien de dragers en chaperonnes de zestig voorbij
zijn, vinden ze het tijd om
de fakkel door te geven.
www.depinte.be

André Melckenbeeck: ‘Volkskunstgroep ’t Goetken vond in 1974
dat De Pinte een reuzenpaar verdiende. Toenmalig burgemeester Hilde Ceyssens en eerste schepen Frans Mathys lieten ons het
idee uitwerken.’ André en Leon bleven zich 30 jaar lang als drager
inzetten en namen de reuzen mee op reis naar binnen- en buitenland. Geen eenvoudige klus als je weet dat de hoofden van Jan
en Trees elk 40 kilogram wegen. Om die reden kregen de reuzen
een lichter hoofd in polyester en werden er onder de draagmand
wieltjes geplaatst. De vrouwen bleven al die jaren lieflijk voor de
kostuums zorgen. ‘Na al die jaren is het welletjes geweest’, vertellen de reuzenbehoeders. ‘Hopelijk neemt iemand anders nu het
werk van ons over’. Jan en Trees stallen vormt geen probleem, dat
kan in het gemeentehuis, waar ze momenteel staan te wachten
op nieuwe begeleiders.
Wil jij de reuzen geregeld een uitstapje gunnen? Neem dan contact op met de Dienst cultuur (Marleen Cornelis, 09 280 98 41 of culturele.dienst@depinte.be) of de gemeentelijke culturele raad.

Uitnodiging 11 november-herdenking 2009
Het gemeentebestuur nodigt je vriendelijk uit voor de plechtigheden ter gelegenheid
van de 11 november-viering 2009 om 9 uur voor het gemeentehuis (Baron de Gieylaan) of
om 9.20 uur aan het dienstencentrum van Zevergem.
Er is gratis busvervoer voorzien voor de verplaatsing naar de kerk van Zevergem.
9 uur
Verzamelen aan het gemeentehuis van De Pinte
9.10 uur Vertrek met de bus naar de kerk van Zevergem
9.20 uur Verzamelen aan het dienstencentrum in Zevergem
9.30 uur Plechtige eredienst in de kerk OLV-Hemelvaart
Uitvoering van het ‘Te Velde’, het Vaderlands Lied en de Vlaamse Leeuw
Aansluitend: bloemenhulde aan de gedenksteen
Verplaatsing met de bus naar De Pinte
10.45 uur Aan de gedenksteen - gemeentehuis, Koning Albertlaan 1:
• Open de ban
• Gelegenheidstoespraak door schepen Lieve Van Lancker
• Last post
• Afroeping van de oorlogsslachtoffers, vermisten en overledenen sinds
11 november 2008 door de gemeentesecretaris Veerle Goethals
• Sluit de ban
• Bloemenhulde
• Belgisch volkslied en lied van de Vlaamse Gemeenschap
Nadien gaat de viering verder in de raadzaal van het gemeentehuis waar er een korte uitleg wordt
gegeven over de werking van het Lokaal Opvanginitiatief te De Pinte, in het kader van het asielbeleid. Achtereenvolgens zal er een getuigenis, door een asielzoeker, over het onderwerp ‘waardig
werk’ naar voor worden gebracht.
Daarna volgt een receptie aangeboden door het gemeentebestuur aan alle deelnemers.
De leerlingen van verschillende scholen in De Pinte volgden de workshop ‘@Work’ in het kader
van de 11.11.11-campagne ‘Waardig werk’. Hun creatieve verwerking van dit thema zal tentoongesteld worden in de raadzaal van het gemeentehuis.
De deelnemers uit Zevergem worden nadien per bus teruggebracht.
Bewoners van De Pinte-Zevergem kunnen de herdenking ook steunen door:
• vlaggen uit te hangen
• de bloemenhulde bij te wonen aan de gedenksteen van de oorlogsslachtoffers
(wanneer je niet gedurende de hele plechtigheid aanwezig zou kunnen zijn)
Verenigingen van De Pinte-Zevergem kunnen de herdenking ook steunen door:
• deel te nemen met vlag aan de plechtigheden
• bloemen neer te leggen aan de gedenksteen
Zie ook het artikel op pagina 28 voor de 11.11.11-actie in De Pinte, www.waardigwerk.be en
www.11.be.
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Pintefeest was een succes!
De eerste editie van Pintefeest - de vernieuwde braderie - was een succes. De weinige regendruppels konden het feest niet vergallen: het volk kwam massaal op de been.
Middenstanders en verenigingen stelden zichzelf voor aan het aanwezige publiek, de modeparade
flaneerde door de straten, op de rommelmarkt voor kinderen en volwassenen waren koopjes te
vinden en animatoren maakten de straten onveilig. Er waren ook enkele bekende namen te gast
in De Pinte: Dick Norman speelde een oefenmatch op de terreinen van Tennisclub De Pinte, Karin
Setter trad op in de Pintestraat en Marc De Bel reikte de prijs uit van de tekenwedstrijd. Dirk Stoops
sloot de avond af met een DJ-set.
Het gemeentebestuur wenst iedereen die heeft bijgedragen aan Pintefeest van harte te bedanken
voor hun inzet.
Zin om mee te helpen aan de volgende editie?
Pintefeest was dit jaar groter dan ooit. De werkgroep ‘De Pintse Dorpsfeesten’ is altijd op zoek naar
geïnteresseerden die een handje willen toesteken. Alle helpende handen en breinen zijn welkom,
zowel voor de voorbereidingen als tijdens het evenement zelf.
Geef een seintje aan de communicatieambtenaar op 09 280 80 89 of op communicatie@depinte.
be

Harmonieorkest De Pinte brengt ‘Spanish fever’
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Het Harmonieorkest De Pinte brengt op 28 november een zuiders concert. Het concert ‘Spanish
Fever’ zal je bekoren met verleidelijke melodieën
van Carlos Santana, gaat klassiek met een stukje
Carmen, maar brengt ook originele harmoniewerken zoals El Camino Real. Een gevarieerd
programma dat je gebracht zal worden onder leiding van dirigent Dimitri Bracke.
Het Harmonieorkest De Pinte zal dit concert spelen in het OCP voor het publiek van De Pinte, een
aangename afwisseling na de avonturen in 2008,
waarbij de vereniging nationaal laureaat werd
op de Vlamo orkestenwedstrijd in de categorie
uitmuntendheid. Een grootse en (provincie)grens
overschrijdende prestatie, waar De Pinte fier mag
op zijn.
Zaterdag 28 november, 20 uur, OCP.
Het orkest blijft zoeken naar vernieuwing. Als je
slagwerk of een blaasinstrument bespeelt, kom
eens langs op een repetitie of op het concert, om
te zien of je zou passen in de dynamische muzikantengroep. Je bent meer dan welkom om mee
te musiceren. Alle info op www.harmonieorkest.
be of bij yves.gazelle@skynet.be
www.depinte.be

Filip & Philippe
‘Filip & Philippe’, het nieuwe theaterstuk van
gezelschap Okermaan naar een zelfgeschreven
scenario, neemt je mee naar een ogenschijnlijk
saai bureaulandschap maar niets is minder waar.
De dagelijkse werksleur wordt er verstoord door
een nieuweling die aangenomen wordt, Kristof.
Op datzelfde moment worden er ook herstructureringen doorgevoerd in het bedrijf die niet in
de smaak vallen van de reeds aanwezige bureaucraten, Filip en Philippe. Kristof krijgt al snel de
schuld van alles en wat dan volgt is totale chaos
…
Het script werd geschreven door Tim Mathys
en Tony Aerssens, die reeds een pak ervaring
hebben in de theaterwereld. De regie ligt ook
in handen van Tony Aerssens en de acteurs zijn
allen gemotiveerde mensen die hun rol volledig
tot hun recht laten komen. De lachspieren zullen
zeker en vast geprikkeld worden en het wordt
dan ook lachen van het begin tot het einde.
Vrijdag 27 november (20.30 uur), zaterdag 28 november (20 uur), zondag 29 november (15
uur), Parochiezaal De Pinte
Info & reservatie: www.okermaan.be, info@okermaan.be of telefonisch bij Els Dhaenens (secretariaat) op 0474 49 62 08 (na 19 uur)

Teater 2000 komt plots thuis met een thriller in november
Teater 2000 is klaar voor het nieuwe toneelseizoen en we hebben veel zin erin te vliegen!
In september beten de jongeren de spits af en
nu belooft de voltallige ploeg je een thriller van
formaat! We spelen: ‘Plots Thuis’ van Francis
Durbridge (Regie: Sabine De Cocker)
Bestaat de perfecte moord?
Een voorbeeldkoppel…. Zij is een lieve, maar eigenwijze vrouw, hij een charmante, knappe en
rijke man. Maar niets is wat het lijkt. Hij heeft
een verhouding met een vriendin van haar en samen beramen ze een moordcomplot. Ze creëren
een feilloos alibi en plegen de perfecte moord. Maar was hun plan wel zo perfect als zij dachten?
De auteur is een meester in de mensen op het verkeerde been zetten. En dat gebeurt bij ‘Plots
Thuis’ ook. Je ziet bepaalde dingen gebeuren, je hoort wat enkele snoodaards afspreken en toch
slaat geregeld de twijfel toe. Het stuk zit natuurlijk vol met onverwachte wendingen.
Filip Bauwens, Marc Claeys, Henk De Graeve, Isabelle Janssens, Elke Lernout, Sarah Van Kerkchove,
Katrien Van Petegem en Katia Vereecken heten je van harte welkom op
6 & 7 en 13 & 14 november 2009 om 20 uur - OCP Polderbos

Activiteiten georganiseerd door Davidsfonds De Pinte-Zevergem
• Lichtgeluk - Vonkende vertellingen en poëtische praatsels
Erika Janssens en An De Leenheer brengen een lichtvoetig vertelprogramma met vonkende vertelsels en poëtische praatsels. De schemerlamp van twee oude vrouwtjes, koplampen van een auto,
het zonlicht, de maneschijn, het nachtelijke vuurvliegje of koud tl-licht. De schrijfsels die ze gebruiken zijn even verscheiden: teksten van Hans Andreus tot Arne Sierens, van Toon Tellegen tot een
gevoelige Herman Brusselmans. Dit levert een zeer gevarieerde voorstelling op die intiem is, en toch
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speels en dynamisch. Soms poëtisch en toch grappig. Soms donker, maar altijd: licht.
Vrijdag 27 november 2009 om 20 uur in het Koetshuis van Kasteel Viteux, i.s.m. ‘De Pinte
leeft’. Toegangsprijzen: 5 euro voor niet-Davidsfondsleden, 3 euro voor Davidsfondsleden en houders van een culturele kaart.
Info: Marc Lagaert, voorzitter, Van Eycklaan 46, 9840 De Pinte, tel. 09 282 52 77
marc.lagaert@skynet.be
• Joseph Haydn, een geniaal vakman
Een lezing met muziekfragmenten door Christian Haemers
Op 31 mei was het tweehonderd jaar geleden dat deze Oostenrijkse toondichter in Wenen overleed. Ten onrechte werd hij, tot laat in de vorige eeuw, beschouwd als een componist van goed in
het gehoor liggende melodieën. Zijn oeuvre is heel omvangrijk, ongeveer 1300 werken, en omvat
alle genres. Zijn belangrijkste verdienste is dat hij de symfonie en het strijkkwartet een definitieve
vorm gegeven heeft.
Dinsdag 8 december 2009 om 20 uur, Brasserie ’t Klooster.
Toegangsprijzen: 5 euro voor niet-Davidsfondsleden, 3 euro voor Davidsfondsleden, gratis voor
houders van een culturele kaart en studentenkaart.
Info: Jozef Van Melckebeke, Grensstraat 8, 9840 De Pinte, tel. 09 282 65 30 of jozef.vanmelckebeke@fulladsl.be
• Davidsfondsconcert - Prometheus Ensemble
Programma: Antonin Dvorak, Nocturne, opus 40, Antonin Dvorak, Pianokwintet, opus 81, Leos
Janacek, Concertino (1925), Antonin Dvorak, Serenade voor blazers, opus 44
Met ingang van 1 januari 2010 stopt het Ensemble Prometheus met optreden m.a.w. je krijgt de
laatste kans voor een optreden van deze vermaarde groep te ervaren.
Zaterdag 19 december 2009 om 20 uur, Bijloke Gent.
Toegangsprijzen: 22 euro voor niet-Davidsfondsleden, 19 euro voor Davidsfondsleden en 17 euro
voor houders van een culturele kaart.
Kaarten te verkrijgen bij Gentiel Vanommeslaeghe, A. Rodenbachstraat 20, De Pinte, tel. 09 282 47
00 voor 6 november 2009, gentiel.vanommeslaeghe@telenet.be
• Vlaanderen zingt kerst
o.l.v. Daniël Van Rysselberghe en Piet Bogaert
Davidsfonds zingt oude kerstliederen en wil hiermee dit onderdeel van ons sociaal-cultureel erfgoed onder de aandacht brengen.
Zaterdag 26 december 2009 om 16 uur, kerk van Zevergem.
Toegangsprijs: vrije bijdrage voor een goed doel, de zangboekjes zijn gratis
Info: Marc Lagaert, voorzitter, Van Eycklaan 46, 9840 De Pinte, tel. 09/282.52.77
marc.lagaert@skynet.be
Zie ook www.de-pinte.davidsfonds.be

Bezoek aan het MIAT met filmvoorstelling
Pasar De Pinte
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Op zondag 8 november 2009 brengen we een bezoek aan het MIAT (Museum voor Industriële Archeologie en Textiel) in Gent. Topstukken zijn er de Mule Jenny (Lieven Bauwens), stoommachines,
vlas- en katoengetouwen en drukkerijmachines. De gids neemt je mee door de industriële, sociale
en maatschappelijke (r)evolutie van 1750 tot nu, met het accent op de textielindustrie en aandacht
voor de rol van de vrouw en kinderarbeid. Het bezoek start met de film ‘Lili Marlene’ uit de jaren
vijftig, met pauze voor een drankje.
Zondag 8 november, om 14.15 uur, MIAT, Minnemeers 9, 9000 Gent.
Toegansprijs: leden Pasar: 10 euro, niet-leden: 11 euro. Inbegrepen: film, bezoek museum met gids,
drankje, verzekering.
Info: Marleen Schotsaert, tel. 09 282 52 48
Inschrijven: vóór 23 oktober bij Marleen Schotsaert (tel. 09 282 52 48), Christiane Reynaert (tel. 09
282 79 15) of via www.pasar.be/Depinte EN storten op rek. 890-1340215-94 van Pasar De Pinte.

www.depinte.be

Wat verwachten kinderen van hun ouders anno 2010
Lezing door Stef Desodt

Gezinsbond De Pinte - Zevergem en de ouderraden van de Vrije basisschool Zevergem en De Pinte,
de gemeenschapsschool en de gemeentelijke basisschool De Pinte nodigen je uit op deze lezing.
Stef Desodt heeft een jarenlange ervaring als onderwijzer en is bovendien auteur van meerdere
opvoedkundige werken, uitgegeven bij Davidsfonds, Lannoo, Roularta books en Globe.
Hij zal het ondermeer hebben over:
• Hoe en welke grenzen geef je mee aan je kinderen?
• Wat is het belang van de weerbaarheid en hoe een positief zelfbeeld voeden?
• Een aangename sfeer in het gezin krijg je niet ‘zomaar’!
• Durven neen zeggen, en wat is de mooiste beloning!?
Ouders, grootouders, leerkrachten, opvoeders, kortom al wie betrokken of bekommerd is over de
opvoeding van onze kinderen mag deze ontmoeting met Stef Desodt niet missen!
Donderdag 3 december om 20 uur, OCP Polderbos.
Toegangskaarten (3 euro) zijn te verkrijgen bij volgende contactpersonen:
Gezinsbond De Pinte: Frans Naessens, tel. 09 282 58 37, Gezinsbond Zevergem: Marijke Nevejans,
tel. 09 281 02 36, Vrije basisschool Zevergem: Fanny Boogers, tel. 09 330 36 06, Vrije basisschool
De Pinte: Rik Hofman, tel. 09 282 77 47, Gemeenschapsschool De Pinte: Inge Delrue, tel. 09 384
44 97, Gemeentelijke basisschool De Pinte: Jan Huylebroek, tel. 09 281 02 60

Tentoonstelling kunstkring centaura
Op zondag 1, zaterdag 7 en zondag 8 november kan je de tentoonstelling bezoeken in de raadzaal
van het gemeentehuis.
De officiële opening door schepen van Cultuur Herbert Overdenborger gaat door op zaterdag 31
oktober om 20 uur. De toegang is gratis.
Info: Kunstkring Centaura, Merelstraat 31, 9840 De Pinte, www.kunstkring-centaura.be

Geloof dat te denken geeft

Geloofsgesprekken, programma najaar 2009
• Het leven dat te denken geeft - Mannen van 85.
Acteur en auteur Peter Lambrecht brengt een zelfgeschreven theaterstuk over dementie: een zoon
bezoekt zijn dementerende vader. Het beschrijft de opgekropte en tegenstrijdige emoties die iedereen beleeft die met de dementia van een geliefde wordt geconfronteerd.
Vrijdag 6 november om 20 uur in de OLV–kerk van Zevergem.
• Wetenschap die te denken geeft – Het geloof van een wetenschapper
Onze medeparochiaan Jos Kint brengt zijn gelovige visie over de spanning tussen geloof en
wetenschap.
Dinsdag 8 december om 20 uur in de parochiekerk van De Pinte

Geschenkenbeurs Oxfam wereldwinkel
Oxfam-Wereldwinkel nodigt iedereen uit op zijn tiende geschenkenbeurs.
Een ideaal moment om kennis te maken met de principes en de producten
van de wereldwinkel en (h)eerlijke cadeautjes uit te kiezen voor de
eindejaarsfeesten. Ruime keuze aan voeding, artisanaat, juwelen,
geschenkmanden,… Maak ook even tijd voor een gezellig babbel bij een
koffietje of een glaasje wijn.
De geschenkenbeurs heeft plaats in de raadzaal van het gemeentehuis,
Koning Albertlaan 1, op zaterdag 5 en zondag 6 december van
10 tot 18 uur.
Verder is de wereldwinkel open op woensdag en zaterdag van 10 tot
12 en van 14 tot 18 uur.
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Roemeens eetfestijn ten voordele van de vzw NONA
NONA vzw (die Roemeense kinderen helpt) nodigt op zondag 15 november voor de achtste maal
alle sympathisanten en belanghebbenden uit voor haar eetmaal met traditionele Roemeense gerechten. Je bent van harte welkom tussen 12 en 14 uur.
Op het menu staat: Aperitief: Roemeense bubbels of fruitsap, Roemeense boerensoep en kip met
aardappelpuree en witte kool.
De prijs is voor het vijfde jaar op rij onveranderd gebleven: 15 euro voor volwassenen, 5 euro voor
lagereschoolkinderen. Plaats van het gebeuren: Parochiaal Centrum, Baron de Gieylaan 27, De
Pinte.
Kaarten zijn te bekomen bij de bestuursleden van NONA vzw en op het secretariaat, Serafien de
Ryckelaan 21, De Pinte, tel. 09 282 85 78, e-mail nonamechild@telenet.be. Overschrijven kan op
rekening nummer 751 2003188 81 met vermelding ‘etentje X volwassenen Y kinderen’. Reserveren
kan tot 7 november.

Spaghetti-avond Chiro De Pinte
Het beschermcomité De Pinte nodigt alle ouders van chiroleden, leden,
familie en vrienden uit op een etentje met heerlijke, zelfbereide spaghetti
bolognese. De opbrengsten van de avond gaan naar het onderhoud van
de chirolokalen.
Zondag 22 november vanaf 17 uur, in de refter van Gemeentelijke Basisschool De Pinte, Polderbos.
Prijs volw: 10 euro, kind (6-12j): 6 euro, onder 6 jaar: gratis.
Inschrijven door het juiste bedrag te storten op 880-3601501-35 voor 11 november 2009 met
vermelding van ‘spaghetti-avond ; naam;aantal personen’
Meer info: beschermcomité@chirodepinte.be

Jaarlijks seniorenfeest
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De seniorenraad nodigt alle senioren van De Pinte en Zevergem uit op het jaarlijks seniorenfeest dat
plaatsvindt op 19 november, om 14 uur in het OCP.
Arto Mundo brengt een cultureel, gevarieerd en stijlvol programma met muziek uit verschillende
continenten, gespeeld op etnische instrumenten, gezongen in diverse talen en afgewisseld met poëzie en achtergrondinformatie. Je kan kennismaken met westerse, afrikaanse, latijns-amerikaanse
en oosterse ritmes en met instrumenten zoals bouzouki, okarina, sitar, enz.
Kortom: een volledige wereldreis!
Het dansorkest Gert & the comets is ons sinds jaren vertrouwd en zeker een aanrader.
Uiteraard tussen de twee delen in een smakelijk verzorgde koffietafel.
Donderdag 19 november, deuren open om 13.15 uur, Ontmoetingscentrum Polderbos.
Kaarten kosten 2 euro en zijn te bekomen bij de leden van de seniorenraad.

8e Kerstmarkt RVT Scheldevelde
Hierbij willen wij jullie van harte uitnodigen om een
bezoekje te brengen aan onze sfeervolle kerstmarkt
op zaterdag 12 december 2009.
Iedereen is welkom op domein Scheldevelde, Kasteellaan 41, in De Pinte vanaf 15 uur.
In de gezellige kraampjes kan je tal van geschenkjes
kopen en eveneens genieten van een pannenkoek,
een Hasseltse koffie, een glas glüwein of een tasje
warme soep. Voor de kinderen is er een viskraam. Bij
minder goed weer staan de kraampjes binnen opgesteld.
Met je aankopen steun je animatieprojecten voor de
bewoners van het RVT Scheldevelde.
www.depinte.be

Fox O Ring Sinterklaas- jacht
Radioclub De Pinte (3,5 MHZ)

Op zaterdag 12 december wordt er door Radioclub De Pinte een aangepaste orientatieloop ingericht in de Lembeekse bossen: Fox O ring. Het komt er op neer met behulp van een ontvanger en
kaart, een tiental zendertjes te zoeken die verspreid werden in het bos.
Fox O Ring in de Lembeekse bossen voor A+ recreanten, met eerste start voorzien om 13.30 uur
en einde om 16 uur.
Inschrijven kan vanaf 13 tot 13.45 uur.
Info bij Julien Van Severen, Dendermondsesteenweg 458, 9040 Gent, 09 228 82 21.

bibliotheek
Nieuwe etiketten bij non-fictie jeugd
De informatieve boeken voor de jeugd zullen vanaf het najaar van nieuwe etiketjes voorzien worden. Vroeger kreeg elk boek een nummer mee
(SISO), maar een paar jaar geleden is er een nieuw systeem ontwikkeld dat
inspeelt op het associatieve zoekgedrag van kinderen nl. ZIZO of Zonder
Inspanning Zoeken. ZIZO werkt met 12 hoofdrubrieken, 90 deelrubrieken
en 65 groeirubrieken en alles komt overeen met een bepaalde kleur en
specifiek pictogram. Zo wordt het voor de kinderen gemakkelijker om een
specifiek boek rond een bepaald onderwerp in het rek te zoeken.

Boekenverkoop
Tijdens de openingsuren van de bibliotheek kunnen nog steeds afgevoerde boeken en tijdschriftenjaargangen gekocht worden voor 0,50 euro/stuk. Elke maand worden deze boeken gewisseld.

Mijn Ovinob: online verlengen en reserveren
Via www.mijnovinob.be kan je je eigen digitale bibliotheek raadplegen:
• Je uitgeleende werken verlengen
• Werken die uitgeleend zijn reserveren
• Aankoopsuggesties doen
• Je laten attenderen op je favoriete onderwerp
• Je uitleengeschiedenis bijhouden
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 2 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.
Indien je hetzelfde e-mailadres voor verschillende personen wenst te gebruiken, typ je een ; (puntkomma) na dat e-mailadres voor de 2de persoon, een dubbele ;; na het e-mailadres voor de 3de
persoon enz.
b.v. naamvoornaam@hotmail.com
voor het eerste kind
naamvoornaam@hotmail.com; voor het tweede kind
naamvoornaam@hotmail.com;; voor het derde kind
Neem bij problemen contact op met de bibliotheek.
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Vlieg feest
Onder het thema ‘feest’ konden kinderen gedurende de zomer een speurtocht volgen in de bibliotheek: voor de kleintjes waren er zoekplaten
waarop ze Vlieg moesten zoeken, voor de grotere kinderen was er een
zoekpuzzel: 27 kinderen deden hieraan mee. Elke deelnemer ontving een
ballon, magneetje en een Vliegticket.

Sluitingsdagen

De bib is gesloten op:
ma 2 november: Allerzielen
wo 11 november: Wapenstilstand
do 24 december: compensatieverlof
za 26 december: 2de kerstdag
ma 28 december: compensatieverlof
do 31 december: compensatieverlof
za 2 januari:
extra sluitingsdag
ma 4 januari:
extra sluitingsdag

Openingsuren
ma: 18 – 20 uur
di: 17 – 19 uur
woe: 15 – 18 uur
do: 16 – 19 uur
za: 10 – 12 uur

sport
Sportdienst De Pinte organiseert
In dit nummer vind je informatie over de sportkampen in de herfst- en de kerstvakantie. Daarnaast
ook een (foto)verslag van onze deelname aan Pintefeest op zondag 13 september.
Met vragen, opmerkingen en voor inschrijvingen kan je steeds terecht bij:
Ontmoetingscentrum Polderbos
Polderbos 20, 9840 De Pinte
Tel: 09 280 98 40
e-mail: sportdienst@depinte.be
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Sportkampen
Herfstvakantie
Het kamp tijdens de herfstvakantie gaat door van dinsdag 3 november t.e.m. vrijdag 6 november 2009.
De inschrijvingen voor dit kamp zijn reeds achter de rug. Geïnteresseerden kunnen eventueel telefonisch informeren of er nog een mogelijkheid is tot inschrijven.
Kerstvakantie
Het kamp tijdens de kerstvakantie gaat door van maandag 21 december t.e.m. donderdag 24
december.
Inschrijven voor dit kamp kan op dinsdag 17 november. Om 9 uur krijgt elke inwoner of schoolgaand kind in De Pinte of Zevergem de mogelijkheid zich telefonisch in te schrijven. Om 14 uur
krijgen alle andere geïnteresseerden de mogelijkheid zich in te schrijven.
• Sportkamp voor de kleuters
Telkens van 13 tot 16 uur. Opvang is voorzien vanaf 8 uur en tot 18 uur.
• Sportkamp voor de lagere school
Telkens van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur. Opvang is voorzien vanaf 8 uur en tot 18 uur.
www.depinte.be

Pintefeest
Tijdens Pintefeest van zondag 13 september konden de kinderen naast alle verschillende vormen
van straatanimatie en kermisattracties ook deelnemen aan een sportieve activiteit georganiseerd
door de sportdienst. Onder het motto Pinte’SPORT’ konden kleuters t.e.m. tieners terecht op de
speelplaats van de Vrije Basisschool voor enkele sportproeven.
De kleinsten onder ons mochten deelnemen aan een fietsparcours. Met een fiets naar keuze was
het de bedoeling om een parcours met verschillende hindernissen volledig af te werken.
Voor de kinderen van de lagere school en de tieners stonden enkele proeven op het programma
zoals basket, hockey en atletiek.
Elk kind kreeg na deelname een aandenken dat ze later zeker en vast nog zullen kunnen gebruiken
bij hun verdere sportactiviteiten.
Naast de sportproeven kregen alle ouders ook de kans om verschillende fotoboeken in te kijken en
informatie te verkrijgen over de verschillende activiteiten georganiseerd door de sportdienst.

Recreatief racketlontornooi: de winnaars!
De lokale tafeltennisclub (die zijn 35-jarig jubileum vierde) en de Pintse tennisclub (die dit jaar zijn
dertigjarig bestaan viert) bundelden de krachten en organiseerden op 29 augustus een officieel
racketlontornooi. Ook Badmintonclub Polderbos en de landelijke racketlonfederatie werden bij de
organisatie betrokken. De gemeente De Pinte zorgde voor accomodatie en materiaal.
Racketlon is vrij nieuw in België. In deze mulidisciplinaire sport nemen twee tegenstrevers het in
de vier racketsporten tegen elkaar op. De winnaar is degene die op het totaal van de vier racketsportenwedstrijden de meeste punten sprokkelt. De spelers nemen het achtereenvolgens tegen
elkaar op in tafeltennis, badminton, squash en
tennis.
Alle 52 inschrijvers werden in vier verschillende reeksen verdeeld: een meisjesreeks, een
damesreeks, een seniorenreeks en een open
reeks.
Winnaars
Meisjes: Amber Hillaert
Dames: Jana Ostyn
Senioren: Marc Van Caeneghem
Open reeks: Jan Vanmarsnille
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DanceReaction - Zumbathon De Pinte
Ten voordele van Hachiko

Op zondag 29 november staan er talrijke nationale ZUMBA-instructors op het podium. Zij komen
vanuit heel België gratis meewerken!
Laat je sponsoren door collega’s, familieleden en neem deel aan de bijna twee uur durende Zumbathon.
Vzw Hachiko
Hachiko is een door het ministerie erkende hulphonden en assistentiehonden organisatie, die honden opleidt met als doel het dagelijks
leven van de gehandicapte eenvoudiger te maken. Hulphonden zijn
een steun, een toeverlaat en de open deur op weg naar sociale
contacten en (re)integratie voor de gehandicapte. De opleiding van
één hond kost 16.000 à 17.000 euro.
Doe mee, je bijdrage is belangrijk!
Stuur een mailtje naar info@DanceReaction.be en vraag je ‘officiële deelnemerskaart voor de ZUMBATHON’ aan. Minimum bijdrage
voor de deelname is 25 euro. Maar hopelijk breng je véél meer
mee! Er is een leuke attentie voorzien voor wie de hoogste sponsoring op de sponsorkaart verzamelt!
Hulp gevraagd
Ben jij geïnteresseerd om gratis mee te werken, een handje toe te
steken bij de organisatie?
Neem dan contact op met Rita Termote op 0475 94 42 91.
Zumbathon op zondag 29 november, 17 tot 19 uur, OCP, Polderbos 20.

jeugd
				
				
				
				

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

7de editie van de speelstraat: een verslag en sfeerfoto’s
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Op 6 september 2009 werd de straat Polderbos weer omgetoverd in een speelstraat. De
ganse namiddag konden alle kinderen en jongeren onder de 16 jaar deelnemen aan de meest
uiteenlopende activiteiten: o.a. kleuterspeelweide met springkastelen, aapslingeren, streethockey,
ritje op de motto, schminkstand, ballonscheren, DJ-contest, avontuurlijke speelweide, …
Kinderen kregen die dag dus weer absoluut speelrecht!
Lokale verenigingen kregen ook de kans om hun kunsten te tonen aan een ruim publiek. De Celtic
Spirit Dancers gaven een dansinitiatie en een workshop, Turnclub Olympia deed demonstraties op
de airtrack en Dance Reaction zorgde voor een spetterende slotshow met een zumba-initiatie.
Er was ook een clown aanwezig die ook kon goochelen en ballonen kon plooien in speciale
vormen.
De ouders waren natuurlijk ook welkom. Zij konden een drankje aan de bar bestellen en vandaar
hun kleine spruiten in het oog houden.
Afsluitend willen we de tientallen vrijwilligers bedanken voor hun hulp, flexibiliteit en creativiteit
om van de speelstraat binnen een succes te maken.
We willen in het bijzonder de jeugd- en sportverenigingen, de scholen, de artiesten, de zaalwachters
van het OCP, de plaatselijke sponsors, het gemeentebestuur, de provincie Oost-Vlaanderen, de
Technische dienst en de politiezone Schelde-Leie bedanken voor hun medewerking.
www.depinte.be

Tot volgend jaar!
Speelse groeten, de gemeentelijke jeugdraad en jeugddienst

Speelplein Amigos Zomer 2009
Deze zomer konden weer heel wat kinderen een fijne tijd doorbrengen op het speelplein. Dit jaar
was er speelpleinwerking van 20 juli tot en met 21 augustus 2009.
De dag begon steeds met een toneeltje, waarin het weekthema verwerkt was. Deze zomer kwamen
er verschillende thema’s aan bod: o.a. cowboys en indianen, Afrika, sport (wereldbeker), … De
activiteiten werden ook ingekleed en stonden steeds in verband met het weekthema.
De enthousiaste monitorenploeg organiseerde opnieuw heel wat leuke, creatieve en spannende
activiteiten zoals een kookactiviteit, knutselen, sporten, enz.
De laatste speelpleindag werd er zowel voor de kleuters als voor de kinderen van de lagere school
een heuse ‘Vlaamse Kermis’ in elkaar gestoken waar ze konden proeven van diverse sport- en
knutselactiviteiten.
Het speelplein deed in 2009 terug mee aan de actie: ‘gezonde speelpleinen’. Er werd geen frisdrank
meer aangeboden, gezonde kookactiviteiten georganiseerd, informatie voor ouders ter beschikking
gesteld.
Hieronder vindt u enkele sfeerbeelden van de werking tijdens de zomervakantie.
Tot volgend jaar!
De speelpleinmonitoren
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Verloren voorwerpen
Na de werking van speelplein Amigos tijdens de zomervakantie zijn er nog enkele voorwerpen
gevonden. Mist uw kind nog een jas, trui, rugzak of hoedje?
Neem dan contract op me de jeugddienst op het nummer: 09/280.98.43 of via e-mail: jeugddienst@
depinte.be. U kan de verloren voorwerpen ook komen bekijken in het OCP, Polderbos 20 in De
Pinte.

Jeugdhuis Impuls
Vrijdag 30 oktober: Rechoque (electro concept)
Vrijdag 6 november: Happy Hour van 22 tot 23 uur
Dinsdag 10 november: Filmmarathon (24 uur na elkaar films in alle genres)
Vrijdag 4 december: Happy Hour van 22 tot 23 uur
Het jeugdhuis is open elke vrijdag- en zaterdagavond, vanaf 20 uur. Iedereen is welkom! Altijd
gratis inkom, zowel op activiteiten als op gewone avonden.
Voor meer info: bestuur@jhimpuls.be of facebook ‘jeugdhuis impuls’.
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De Kinder- en Jongerentelefoon zoekt stemmen en pennen
Kinderen en jongeren kunnen bij de Kinder- en Jongerentelefoon terecht met hun verhaal, vraag of
probleem via telefoon, chat, forum of e-mail. Elk contact blijft anoniem. De telefonische oproepen
zijn bovendien volledig gratis en niet zichtbaar op de factuur.
Dagelijks, behalve op zon- en feestdagen, bieden heel wat vrijwilligers een luisterend oor of een
vlotte pen om vragen te beantwoorden, kinderen moed in te spreken, raad te geven of gewoon
even mee te gniffelen. De Kinder- en Jongerentelefoon beantwoordt per jaar ongeveer 33 000
oproepen. En toch blijven heel wat kinderen en jongeren met hun vraag in de kou staan… . De
Kinder- en Jongerentelefoon is daarom op zoek naar nieuwe vrijwilligers die telefoon, chat, forum of
e-mail willen beantwoorden. KJT biedt een degelijke opleiding en een
zinvolle vrijetijdsbesteding binnen een tof team. Jouw engagement
kan het verschil maken!
Meer weten over het vrijwilligerswerk bij de Kinder- en
Jongerentelefoon of inschrijven voor een infoavond bij jou in de
buurt: surf naar www.kjt.org/volwassenen of neem contact op met
het secretariaat op het nummer 02 534 37 43.
www.depinte.be

Met Jokri op 36-uren weekend in de oude abdij van Drongen
zaterdag 31 oktober tot zondag 1 november

Zin om er bij te zijn?
- je bent 12-18 jaar,
- je vertrekt met ons per fiets zaterdag om 9 uur,
- je krijgt een tof programma,
- onder het thema ‘ONGELOOFLIJK licht’.
- je fiets is er nooit ver weg,
- je stapt er letterlijk in de boot,
- op zondag krijg je zeker ‘Voedsel Voor Onderweg’,
- zondag om 21 uur ben je terug bij je thuis.
Schrijf je dan maar in via www.freewebs.com/jokrizevergemdepinte (ga naar gastenboek)
of via jokrizevergemdepinte@hotmail.com
Wat betaal je? 30 euro voor verblijf met één overnachting en alle maaltijden en alle
activiteiten (25 euro voor 2e inschrijving van het gezin).
Heb je nog vragen? 0474 205450 Tine. Na inschrijving krijg je nog meer praktische
informatie.

welzijn
Wachtlijsten
za 31 oktober en zo 1 november: Dr. P. Moisse
- ma. 2 november: Dr. P. Moisse
- di. 3 november: Dr. P. Moisse
- woe. 4 november: Dr. A. Brochez
- do. 5 november: Dr. W. Standaert
za 7 en zo 8 november: Dr. A. Brochez
- ma. 9 november: Dr. P. Van Renterghem
- do. 12 november: Dr. J. Dossche
- ma. 16 november: Dr. K. Vanderlinden
- di. 17 november: Dr. A. Van Hecke
- woe. 18 november: Dr. G. Dujardin
- do. 19 november: Dr. I. Lampens
- ma. 23 november: Dr. J. Ossieur
- di. 24 november: Dr. F. Pieters
- woe. 25 november: Dr. P. Van Renterghem
- do. 26 november: Dr. A. Van Poucke
- ma 30 november: Dr. P. Moisse
- di. 1 december: Dr. G. Vandecasteele

- woe. 2 december: Dr. M. De Smet
- do. 3 december: Dr. P. Moisse
- ma. 7 december: Dr. P. Moisse
- di. 8 december: Dr. A. Brochez
- woe. 9 december: Dr. J. Ossieur
- do. 10 december: Dr. P. Van Renterghem
- ma. 14 december: Dr. K Vanderlinden
- di. 15 december: Dr. J. Dossche
- woe. 16 december: Dr. A. Van Hecke
- do. 17 december: Dr. G. Dujardin
- ma. 21 december: Dr. I. Lampens
- di. 22 december: Dr. W. Standaert
- woe. 23 december: Dr. F. Pieters
- ma. 28 december: Dr. P. Van Renterghem
- di. 29 december: Dr. A. Van Poucke
- woe. 30 december: Dr. P. Moisse
- ma. 4 januari: Dr. G. Vandecasteele

De weekendwachtdiensten voor november en december werden nog opgemaakt toen de infokrant
gedrukt werd. Om de dokter van wacht te kennen kan je altijd terecht op onderstaand centraal
oproepnummer.
T er 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
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Werknemers zijn geen gereedschap
11.11.11 Campagne

Het hoeft weinig betoog waarom de Noord-Zuidbeweging
arbeid op de agenda plaatst. Een goede job en een fatsoenlijk
loon zijn de beste hefbomen om uit de spiraal van armoede
te komen. Meer nog, waardig werk en een waardig inkomen
zijn absolute voorwaarden om de Millenniumdoelstellingen
tegen 2015 op een duurzame manier te realiseren. Daar
moeten we geen tekening bij maken.
Er is nog een lange weg te gaan. De helft van alle
werkende mensen verdient minder dan 1,5 euro per dag
en de basisrechten van werknemers worden maar al te vaak
met de voeten getreden. De economische globalisering
speelt werknemers in Noord en Zuid tegen elkaar uit.
En door de recente financiële crisis vergroot de druk op
arbeidsomstandigheden alleen maar.
Het tij doen keren, is een werk van lange adem. Maar door de krachten enkele jaren te bundelen en
samen campagne te voeren, kunnen we het proces hier en daar in een stroomversnelling brengen.
Dat is de inzet van Waardig Werk.
Daarom voeren we samen campagne voor het recht op waardig werk en op een leefbaar
loon, voor iedereen!
Wie doet er mee?
De Campagne Waardig Werk is een breed Belgisch samenwerkingsverband van
de vakbonden ACV, ABVV en ACLVB, de Vlaamse ngo’s Wereldsolidariteit,
FOS en Oxfam-Solidariteit en de twee koepels van de Noord-Zuidbeweging,
11.11.11 en CNCD-Opération 11.11.11.
Het 11.11.11-comité van De Pinte-Zevergem, in samenwerking met de GROS, steunt deze
campagne met volgende initiatieven:
- Klassen van alle lagere scholen van De Pinte en Zevergem namen van 5 tot 9 oktober deel aan de
workshop ‘@work’ in het kader van de campagne ‘waardig werk’. De vzw Esmeraldas/Djapo stond
in voor de begeleiding. Op woensdag 11 november, tijdens de 11 november herdenking, stellen de
scholen er hun verwerking van de gevolgde workshops tentoon.
- De bakkers van De Pinte zijn opnieuw bereid hun brood in campagnezakken aan te bieden,
waarvoor onze oprechte dank!
- Vrijwilligers gaan opnieuw de straat op om op diverse plaatsen in de gemeente wenskaarten/
fluostiften of een magneetje te koop aan te bieden.
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Hoe kan je de campange steunen?
Door je financiële bijdrage over te schrijven (automatisch fiscaal attest vanaf 30 euro), het
overschrijvingsformulier vind je als bijlage in deze infokrant.
Door de aankoop van fluostiften of wenskaarten, je aangeboden op diverse plaatsen in de
gemeente door de vrijwilligers van de GROS en het 11.11.11-comité.
Dit is een warme oproep om opnieuw jouw solidariteit te tonen door te storten, te kopen,
deel te nemen aan een van onze activiteiten.
Voor alle info kunt u terecht bij 11.11.11-depinte@skynet.be

Pleeggezinnen gezocht!
Vzw Gezinsplaatsing - Sociaal Centrum zoekt gezinnen (ook alleenstaanden)
die voor korte of lange tijd een kind of jongere willen opnemen in hun gezin.
We bieden je:
- Een goede voorbereiding op deze waardevolle taak;
- Ondersteuning en begeleiding voor, tijdens en na de opvang van het kind
door een team van beroepskrachten;
www.depinte.be

- Keuze tussen verschillende vormen van pleegzorg (o.a. vakantie- en weekendopvang, langdurige
pleegzorg, crisisopvang);
- Een onkostenvergoeding.
Interesse? Neem contact op met: Vzw Gezinsplaatsing - Sociaal Centrum, Visserij 153, 9000 Gent
09 223 90 99 info@gezinsplaatsing. be- www.gezinsplaatsing.be

Sociaal restorno voor nutsvoorzieningen 2009
Gezien de algemene gemeentebelasting voor gezinnen vanaf 2009 afgeschaft is, vervalt ook de
sociale tegemoetkoming voor alleenstaanden en gezinnen.
Grote gezinnen met minimum 3 kinderen ten laste, die een bepaald inkomen niet overschrijden
kunnen wel nog genieten van het sociale restorno voor nutsvoorzieningen. Hieronder vind je de
nodige richtlijnen voor het ontvangen van deze toelage.
Reglement gemeentelijke sociale restorno’s voor nutsvoorzieningen
(bijlage gemeenteraadsbeslissing van 23 december 2008)
De gemeentelijke sociale restorno’s voor nutsvoorzieningen zijn bedoeld voor de grote gezinnen
(minimum 3 kinderen) die een bepaald inkomen niet overschrijden. De grenzen van deze inkomens
zijn deze van het middenbarema van het Woningfonds van de Gezinsbond, zoals deze van
toepassing zijn op 1 januari van het jaar van toekenning.
De voorgestelde bedragen zijn:
50 EUR met 3 kinderen ten laste
60 EUR met 4 kinderen ten laste
70 EUR met 5 kinderen ten laste
80 EUR met 6 kinderen ten laste
90 EUR met 7 kinderen of meer ten laste
Richtlijnen
• Om in aanmerking te komen voor het verkrijgen van het sociaal restorno dient men op 1 januari
van het jaar waarop de aanvraag betrekking heeft, als gezinshoofd ingeschreven te zijn in het
bevolkingsregister van de gemeente De Pinte.
• Voor het bekomen van het sociaal restorno moet er een aanvraagformulier ingevuld worden. Dit
formulier wordt opgestuurd naar of afgegeven op de Dienst financiën van het gemeentebestuur
van De Pinte, Koning Albertlaan 1.
Het aanvraagformulier dient eveneens vergezeld te zijn van volgende stukken:
- een kopie van de berekeningsnota van de personenbelasting
aanslagjaar 2008 (inkomsten 2007)
- het bewijs van het recht op kinderbijslag voor de maand januari van het jaar waarop de aanvraag
betrekking heeft. (=januari 2009)
Het aanvraagformulier en de voorwaarden tot het bekomen van de premie zullen gepubliceerd
worden in het gemeentelijk infoblad.
• Wat het aantal kinderen ten laste betreft dient duidelijk gesteld dat deze effectief ten laste zijn
van de aanvrager/gezinshoofd op 1 januari van het jaar waarvoor de aanvraag wordt ingediend.
Voor gehandicapten gelden dezelfde regels als bij de personenbelasting, nl. + 1 persoon vanaf
een invaliditeit van 66%.
• Homes met een vestigingsplaats op het grondgebied van de gemeente die instaan voor de
opvoeding of begeleiding van gehandicapten of minder-bedeelden krijgen een forfaitair bedrag
van 100 EUR.
• De opgegeven tegemoetkomingen zijn maximum-bedragen. Wanneer het begrotingskrediet
ontoereikend zou zijn om aan alle aanvragen te voldoen, worden de tegemoetkomingen
verhoudingsgewijs verminderd om binnen de begrotingsperken te blijven.
De aanvragen dienen ten laatste op 30 november 2009 bij de Dienst financiën van het
gemeentebestuur toe te komen.
￼

29

Aanvraagformulier
Sociaal restorno voor nutsvoorzieningen 2009
Ondergetekende (naam + voornaam) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
wonende . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
rekeningnummer (waarop het bedrag mag gestort worden) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
vraagt hierbij het sociaal restorno voor nutsvoorzieningen aan.
Aantal kinderen ten laste op 1 januari 2009: . . . . . .
Het gezamenlijk belastbaar inkomen ligt beneden de inkomensgrenzen voor het bekomen van het
sociaal restorno voor nutsvoorzieningen:
O
O
O
O
O

met 3 kinderen ten laste
met 4 kinderen ten laste
met 5 kinderen ten laste
met 6 kinderen ten laste
met 7 kind. of meer 		

(inkomen tot 55 420 EUR)
(inkomen tot 58 500 EUR)
(inkomen tot 61 580 EUR)
(inkomen tot 64 660 EUR)
(inkomen tot 67 740 EUR)

50 EUR
60 EUR
70 EUR
80 EUR
90 EUR

Ik verklaar op mijn eer dat de door mij verstrekte gegevens met het oog op het bekomen van de
hierboven vermelde tegemoetkoming, juist zijn.

Datum: . . . . . . . . . . .

Handtekening . . . . . . . . . . . . . . .

Vak voorbehouden aan het gemeentebestuur
Ondergetekende . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
verklaart dat bovenvermelde aanvrager aan de voorwaarden voldoet om te genieten van het
sociaal restorno voor nutsvoorzieningen.
De nodige stukken werden voorgelegd.
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Datum: . . . . . . . . . . . .

Handtekening . . . . . . . . . . . . . . .

KAOS zoekt boeiende mensen
Heb je een plaatsje aan tafel over, een bed te veel, een groot hart?
Wil jij zorgen voor andermans kind?
Geschikte pleeggezinnen zoeken is het werk van KAOS.
Graag vertellen wij je meer over ons op de info-avond op dinsdag 17 november 2009 om 20 uur in
het Kasteel Van Egmont, zaal ‘De Boekenzolder’, Heldenlaan 92, 9620 Zottegem.
Voor meer informatie kan je ons alle werkdagen bereiken van 9 tot 17 uur, tel 053 77 30 30

www.depinte.be

ocmw
OCMW De Pinte   
Kasteellaan 41
9840 De Pinte
09 282 32 54
(naast het Rust- en Verzorgingstehuis Scheldevelde)
Openingsuren:
Elke werkdag van 9 tot 12 uur, of volgens afspraak.
Bij verplaatsingsmoeilijkheden komen we aan huis.
Sluitingsdagen:
24 en 31 december gesloten vanaf 12 uur.

Wij zoeken nog een kapitein!
Iets voor jou? Word onthaalouder!

• Heb je zin in een nieuwe professionele uitdaging?
• Heb je je hart verloren aan kinderen en wil je graag thuis of in de
buurt aan de slag?
• Wil je graag meer tijd doorbrengen met je eigen kroost en zou je
het fijn vinden om die met andere kinderen te delen?
• Wil je graag zelfstandig werken en er toch niet alleen voor staan?
En bovendien genieten van ruime sociale zekerheidsrechten?
Maak je dromen waar en wordt onthaalouder.
- Surf naar www.ikwordonthaalouder.be
- Of neem contact op met de dienst opvanggezinnen van het
OCMW De Pinte: Leen Desmet 09 282 23 03
of leen.desmet@ocmwdepinte.be

politie
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Resultaten politiecontroles juli-augustus 2009
• Snelheidscontroles
Datum en uur
Plaats
		
1 juli
Polderdreef
7 juli
Langevelddreef
8 juli
Baron de Gieylaan
10 juli
Kruisken
14 juli
Baron de Gieylaan
17 juli
Grote Steenweg
28 juli
Polderdreef
3 augustus
Bommelstraat
12 augustus
Grote Steenweg
14 augustus
Kruisken
18 augustus
Grote Steenweg
20 augustus
Kruisken

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

Aantal
overtredingen
1.9 % overtreders
9.2 % overtreders
24.1 % overtreders
1 % overtreders
6.4 % overtreders
8.1 % overtreders
1.1 % overtreders
2 % overtreders
3 % overtreders
3.7 % overtreders
9.5 % overtreders
14.2 % overtreders

meldingen
Contactformulier
U vindt ook een Contactformulier op www.depinte.be onder ‘Leven & Wonen’ (elektronische verzending mogelijk).
Hebt u vragen, opmerkingen, klachten of suggesties in verband met onze gemeente?
Vul onderstaand formulier in.
Defecten aan de openbare verlichting kunt u melden via www.straatlampen.be
of via het gratis nummer 0800 6 35 35.
Meldingen van sluikstorten kunnen rechtstreeks doorgegeven worden aan de milieudienst,
milieudienst@depinte.be, tel. 09 280 80 24 (milieuambtenaar Ingrid Scheerlinck).
Noteer hieronder uw vraag, probleem of opmerking.
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Noteer hieronder het adres indien uw opmerking een bepaalde plaats betreft.
Straat en nummer: . ....................................................................................................................
Beschrijving van de plaats: ..........................................................................................................
Gelieve steeds uw persoonlijke gegevens te noteren, zo kunnen we u op de hoogte houden.
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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
Gedrukt op gerecycleerd papier met vegetale inkten
en zonder gebruik van vluchtige organische stoffen (VOS).
www.depinte.be

