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

Nieuwe beeldengroep ‘Ontmoeting’ op Dorp Zevergem | zie pag. 14

Foto: Lucas De Vocht

Nieuws
• Vanaf juli geen contante betaling meer mogelijk aan containerpark | zie pag. 8
• Squashterreinen OCP heropend | zie pag. 20
• Beveiliging voor buitenschoolse kinderopvang De Speelark | zie pag. 25

De Pinte steunt Haïti

Op 30 januari 2010 kwamen vrijwilligers in de hele gemeente langs voor uw bijdrage. Er werd maar liefst 11 896,54
euro ingezameld. De gemeenteraad besliste om daar nog
1 240 euro bovenop te doen. Hierdoor werd uiteindelijk een
totaalbedrag gehaald van 13 136,54 euro. Bedankt voor uw
steun!

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

2010

maart-april



maart
di. 2/3

di. 2/3

di. 2/3

wo. 3/3

om 14 uur - Roskam / Merelbeke
- E 13 (leden) / E 18 (incl. koffie
en gebak)
‘Iemand’: reisimpressies uit
Zuid-Afrika door mevr. A.
Stuyf
Markant
Th. Van den Daelen: 09 282 85 29
om 19.30 uur - Bondslokaal E 25 / E 30
Start cursus Italiaans voor
beginners
Gezinsbond DP
Frans Naessens: 09 282 58 37
om 20 uur - kerk De Pinte - E 2
Pater De Maeseneer over h
bijbelverhaal Ruth: over trouw
en ontrouw, vreemdelingen,
verbondenheid en zorg voor
elkaar
Werkgroep Geloofsgesprekken
Marc Lagaert: 09 282 52 77
om 19.30 uur - parochiezaal
Cursus ‘Het snelle tuinieren
in potten, kiemen, micro- en
minibladgroenten’
KVLV De Pinte
Ann Delie: 09 282 58 23

vr. 5/3

Ophaling grof huisvuil | zie pag. 7

za. 6/3

van 10 tot 17 uur - Flanders Expo
- E 1,5 / E 2
Retrobeurs | zie pag. 9
De Kringwinkel
www.kringwinkels.be

za. 6/3

2

za. 6/3

za. 6/3

van 14 tot 17 uur - Drapstraat 16
/ Nazareth - gratis
Openstelling museum
Scheldeveld
Heemkring Scheldeveld
Couck-Van Twembeke: 09 282 70 42
vanaf 18 uur - Scoutslokaal De
Havik, Sportwegel 7 - E 14 / E 10
(-12 j.)
Rock 4 Ribs (ribbetjes à volonté)
Eenheidscomité DE HAVIK
Tom Hemelaer: 0495 24 67 57

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

zo. 7/3

zo. 7/3

zo. 7/3

zo. 7/3

di. 9/3

di. 9/3

do. 11/3

vr. 12/3

vr. 12/3

om 19 uur - Bondslokaal - Nog te
bepalen
Start kookcursus voor mannen
Gezinsbond DP
Piet Dhaenens: 0473 22 21 95

za. 13/3

(tot 28/3) Jeugdboekenweek | zie
pag. 18

za. 13/3

van 12 tot 18 uur - Vrije Basisschool De Pinte - gratis
Boekenfeest | zie pag. 28
Ouderraad VBS De Pinte
Rik Hofman: 09 282 77 47

za. 13/3

vanaf 9 uur - OCP
Open recreantenbadmintontornooi | zie pag. 22
GSF De Pinte
gsfbddepinte@telenet.be

om 13.30 uur - Scheldevelde
- supporters welkom
Wedstrijd 1 Kampioenschap
2010
De Scheldeveldevissers
Werner De Klerck: 09 282 99 01

zo. 14/3

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

van 10 tot 18 uur - Vrije Basisschool De Pinte - gratis
Boekenfeest | zie pag. 28
Ouderraad VBS De Pinte
Rik Hofman: 09 282 77 47

di. 16/3

om 19.30 uur - OCP (vergaderzaal 2) - E 1,5 (leden) / E 3
‘Snoeien van jonge en oude
fruitbomen’ door Jan Van
Boogaert
VELT Scheldevallei: 09 282 88 02

vr. 19/3

van 9 tot 12 uur - Dorp Zevergem
van 13 tot 16 uur - Kastanjestraat
Inzameling KGA

vr. 19/3

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

vr. 19/3

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

vr. 19/3

om 20 uur - Cultuurzaal OCP - E 8
Toneelvoorstelling ‘Geruchten’
| zie pag. 17
Teater 2000
Gellinck: 09 282 30 46

za. 20/3

om 9.30 uur - Meersstraat a/h
Puttendreefje
Beheerwerkdag: planten van
boompjes
Natuur.Boven-Schelde
Koen De Witte: 09 384 9874

za. 20/3

van 10 tot 16 uur - achterzijde
gemeentehuis
Inzameling KGA

vanaf 19.30 uur - refter GBS De
Pinte - E 15 (aperitiefje inbegrepen)
Kaas- en wijnavond met afterparty
Oudervereniging Gemeentelijke
Basisschool
Wim Goeteyn: 09 281 16 99
oudervereninging@gemeenteschooldepinte.be
om 7 uur - Kramersplein Gent (of
8 uur: Hendrik Baelskaai /
Oostende) - E 55
Boottocht met de Ostend
Pelagics op de Noordzee
Natuur.Boven-Schelde
Guy Huylebroeck:
0473 894 209

om 15 uur - Sportwegel - E 5
JV De Pinte - Sleidinge (eerste
elftal)
Voetbalclub Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be
om 20 uur - Piramidezaal
Begonia, Pintestr. 29 - E 2
Vrouwenpraatcafé: ADHD,
stoornis of modeverschijnsel
door C. Crommar en L. Van
Maele
Curieus DP-Z
Eliane Plastria: 09 282 60 98
om 20 uur - Bondslokaal - gratis /
E2
Besparen met energie | zie
pag. 12
Gezinsbond DP
Frans Naessens: 09 282 58 37
om 19 uur - feestzaal Boldershof
- E 3,80 (leden) / E 7,60
Bloemschikken: bloemcreaties
voor buiten (Pasen)
KVLV Zevergem
Mia Dejager: 09 220 84 51
om 14 uur - OCP - gratis
Fietsen (35 km)
Okra De Pinte
Arnold Hanssens: 09 281 10 67

za. 20/3

zo. 20/3

za. 20/3

zo. 21/3

zo. 21/3

van 10 tot 12.30 uur - Ooievaarslaan 12 (De Pinte): ‘Snoeien jonge fruitbomen’ - practicum en
van 14 tot 17 uur - De Moester,
Putstraat 16 / St-Denijs-Westrem:
‘Snoeien oude fruitbomen’,
door Jan Van Boogaert, picknick
mogelijk in De Moester (13 - 14
u.) - E 1,5 (leden) / E 3
VELT Scheldevallei: 09 282 88 02
om 14 uur - OCP - gratis
Jobbeurs | zie pag. 28
ACV jongeren
Antoine Van Nieuwenhuyze:
09 385 49 36
antvn@belgacom.net
om 20 uur - Cultuurzaal OCP E8
Toneelvoorstelling ‘Geruchten’
| zie pag. 17
Teater 2000
Gellinck: 09 282 30 46
vanaf 11.30 uur - VBS school
Zevergem
Kip- en mosselfestijn (inschrijving vereist)
Ouderraad VBS Zevergem
www.vbszevergem.be
om 16 uur - Cultuurzaal OCP E8
Toneelvoorstelling ‘Geruchten’
| zie pag. 17
Teater 2000
Gellinck: 09 282 30 46

ma. 22/3 van 19.30 tot 21 uur - Moerkensheide
Start lessenreeks Start-to-run
voor 55-plussers | zie pag. 20
Sportdienst De Pinte:
09 280 98 42

vr. 26/3

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

vr. 26/3

om 20 uur - Cultuurzaal OCP E8
Toneelvoorstelling ‘Geruchten’
| zie pag. 18
Teater 2000
Gellinck: 09 282 30 46

vr. 26/3

vr. 26/3

di. 23/3

om 10 uur - Roger Vandermaelen,
Eikstraat 9, Dikkelvenne
‘Demonstratie met tuingereedschap’
VELT Scheldevallei: 09 384 36 06

za. 27/3

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

za. 27/3

om 14.30 uur - Parochiaal centrum - E 5
Paasfeest
Ziekenzorg DP
Magda Beschuyt: 09 282 36 94

di. 23/3

wo. 24/3

om 14 uur - Bondslokaal - E 2 /
E4
55+: ‘De geschiedenis op uw
bord’
Gezinsbond DP
A.Van Raemdonck: 09 282 78 88
om 20 uur - raadzaal - E 5 / E 3
(DF-leden)
8ste nacht v/d geschiedenis:
Begraafplaatsen en rituelen
door de tijd heen door An
Hernalsteen
Davidsfonds DP-Z
Marc Lagaert: 09 282 52 77
Montovani / Oudenaarde - inschrijving vereist
Lentekriebels (activiteit voor
de 3 x 20’ers)
KVLV De Pinte
Carine Vanhullebus: 09 282 84 10
om 19 uur - Bondslokaal
Meewerkkookles
KVLV De Pinte
Carine Vanhullebus: 09 282 54 10

om 20 uur - raadzaal gemeentehuis - gratis
Engelse digitale audiovisuele
reeksen | zie pag. 16
Fotoclub De Spiegel
Leo Van Steenbergen:
09 282 57 26

za. 27/3

za. 27/3
di. 23/3

om 20 uur - zaal Bronnendal,
Nijverheidstraat, Dikkelvenne E 1,5 (leden) / E 3
‘Over tuingereedschap’ door
Roger Vandermaelen
VELT Scheldevallei: 09 384 36 06

om 19 uur - gemeenschapsschool
- E 12 / E 7 (-12 j.) / gratis (-3 j.)
Spaghetti-avond (aperitief en
tombola inbegrepen)
Atletiek De Pinte: 09 281 13 10
www.atletiekdepinte.be

za. 27/3

om 20 uur - Cultuurzaal OCP E8
Toneelvoorstelling ‘Geruchten’
| zie pag. 17
Teater 2000
Gellinck: 09 282 30 46

zo. 28/3

om 11 uur - kerk De Pinte - gratis
Religie en kunst, een artistiek
eucharistieviering | zie pag. 22
De Kleine Kantorij e.a.
Jan Verbrugge: 09 282 86 55

zo. 28/3

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

zo. 28/3

om 19 uur kerk Sint-Pietersplein /
Gent
Missa Brevis, concertmisvering
| zie pag. 22
Vocaal Ensemble Seicento
Jan Mihl: 09 282 85 78

di. 30/3

om 20 uur - Gildenhuis Sint-Denijs-Westrem - gratis (leden) / E 3
‘Het Bourgondisch Tijdperk’
door dhr E. De Maesschalck
Markant
Th. Van den Daelen:
09 282 85 29

wo. 31/3 om 19.30 uur - zaaltje Gildenhuis
Creales: maak zelf een halsketting
KVLV De Pinte
Kateleen Dhondt: 09 282 66 64

April

vr. 2/4

om 20 uur - Capitool / Gent - eigen vervoer
Musical ‘The Sound of Music’
KVLV De Pinte
Christine Pieters: 09 282 77 76

za. 3/4

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

zo. 4/4

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

vr. 9/4

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

vr. 9/4

om 20 uur - Braemkasteelstraat /
Gentbrugge - E 3 (leden) / E 5
Fotovoorstelling Guido
Sterkendries
Natuur.Boven-Schelde i.s.m.
Natuur.Gent
Guy Huylebroeck: 0473 894 209

za. 10/4

om 13.30 uur - Scheldevelde
- supporters welkom
Wedstrijd 2 Kampioenschap
2010
De Scheldeveldevissers
Werner De Klerck: 09 282 99 01

za. 10/4

om 19.30 uur - Sportwegel - E 5
JV De Pinte - Latem (eerste
elftal)
Voetbalclub Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be

3

za. 10/4

zo. 11/4

ma. 12/4

om 20 uur - OCP - E 9
Celtic Fever 2010 | zie pag. 22
De Celtic Spirit Dancers:
0496 13 16 09
vanaf 10 uur - Gent - E 6 / E 12
(K)laveren in Gent
Gezinsbond DP
Frans Naessens: 09 282 58 37

do. 15/4

vr. 16/4

vr. 16/4

za. 17/4

4

za. 17/4

zo. 18/4

zo. 18/4

Textielinzameling | zie pag. 8

za. 24/4

di. 20/4

van 17 tot 19.30 uur - OCP,
Polderbos 20
Bloedcollecte
Vr. Vrijwillige Bloedgevers DP
Chris Afschrift: 09 282 73 42

om 18.30 uur - OCP - E 10 / E 7
/E3
Turnshow Mevoika | zie pag. 22
TK Olympia
www.tkodepinte.be

za. 24/4

om 20 uur - Parochiaal centrum
De Grens van Utopia - zie pag. x
Okermaan: 0474 49 62 08

za. 24/4

(en zo. 25/4) - diverse locaties in
De Pinte en Vlaanderen
“Hang het uit!” - energiespaaractie
KVLV De Pinte
Carine Vanhullebus: 09 282 84 10

di. 20/4

van 17 tot 19.30 uur - OCP,
Polderbos 20
Bloedcollecte
Vr. Vrijwillige Bloedgevers DP
Chris Afschrift: 09 282 73 42

ma. 12/4 van 19.30 tot 21 uur - Moerkensheide - E 20
Start lessenreeks Start-to-run
(vanaf 18 j.) | zie pag. 22
Sportdienst De Pinte: 09 280 98 40
di. 13/4

di. 20/4

om 19.30 uur - feestzaal
Mieregoed
Lentevergadering: voordracht
door Diane De Keyzer over
haar boek ‘De schaamte, de
schrik, goesting en genot’
KVLV De Pinte
Kateleen Dhondt: 09 282 66 64

di. 20/4

om 19.30 uur - Bondslokaal - Nog
te bepalen
Start initiatiecursus ‘Nordic
Walking | zie pag. 23
Gezinsbond DP
Inge Temmerman: 0477 62 60 59

zo. 25/4

om 8 uur Zoete Zonde, Bosstr. 1 /
Merelbeke - gratis
Makegemse bossenwandeling
Natuur.Boven-Schelde i.s.m.
Natuur.Gent
Guy Huylebroeck: 0473 894 209

do. 22/4

zo. 25/4

van 10 tot 16 uur - Puyenbroeck
-E4
Kriebelmania - zie pag. x
Sportdienst De Pinte: 09 280 98 40

om 19 uur - feestzaal Boldershof
- E 4,5 (leden) / E 9
Kookles: koken met verse kruiden
KVLV Zevergem
Kristien Morel: 09 245 03 09

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

zo. 25/4
vr. 23/4

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

om 20 uur - De Veldblomme
(Zevergem) - E 1,5 (leden) / E 3
Degustatie biowijnen
VELT Scheldevallei: 09 384 36 06

om 15 uur - OCP - E 10 / E 7 /
E3
Turnshow Mevoika | zie pag. 22
TK Olympia
www.tkodepinte.be

vr. 23/4

om 20 uur - koetshuis Kasteel
Viteux
Straffe wielerverhalen | zie
pag. 17
De Pinte Leeft!: 0479 42 71 00

zo. 25/4

om 15 uur - Parochiaal centrum
De Grens van Utopia
Okermaan: 0474 49 62 08

om 18.30 uur - Het Wijngaardeke
- gratis
Recreatief krulbollen | zie pag. 14
Buurtvereniging Het Wijngaardeke
Willy Hoof: 0494 67 34 08

om 20 uur - Sportwegel - gratis
JV De Pinte - Kleit (2de reserven A)
Voetbalclub Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be
om 8 uur - Carrefour Zwijnaarde,
carpooling
Trekstellen Breskens
Natuur.Boven-Schelde i.s.m.
Natuur.Gent
Guy Huylebroeck: 0473 894 209
om vanaf 18 uur - OCP - E 18 /
E 9 (tot 12 j.)
Solidariteitsfeest voor de
Kwango - zie pag. x
De Vrienden van de Kwango vzw
Rita Stevens: 09 220 52 59
om 9.45 uur - Capitole, ’t Zuid /
Gent - E 3 (leden) / E 4
Stadswandeling: Begijntjes
aan ‘t Zuid (inschrijven tot
10/4) - zie pag. x
Pasar DP-Z
Eric De Dapper: 09 282 60 12
om 14 uur - Heilig Geestgoed,
Bosstr. 1 / Munte - gratis
Poelenwandeling
Natuur.Boven-Schelde i.s.m.
Natuur.Gent
Dominique Verbelen:
0484 119 899

vr. 23/4

om 20.30 uur - Parochiaal centrum
De Grens van Utopia
Okermaan: 0474 49 62 08

za. 24/4

om 9 uur - Scheldevelde - supporters welkom
Open koppelwedstrijd
De Scheldeveldevissers
Werner De Klerck: 09 282 99 01

za. 24/4

van 10 tot 18 uur - De Pinte
Garageverkoop | zie pag. 7
Griet Lippens - Baert: 09 282 27
36 en Marie-Lou en Gilbert
Vandamme: 09 282 43 64

za. 24/4

za. 24/4

van 13.30 tot 16.30 uur Polderbos 1
Tweedehandsbeurs kindermateriaal | zie pag. 27
OCMW De Pinte - Dienst opvanggezinnen: 09 282 23 03
van 17 tot 22 uur - Eekbulk - democratische prijzen
Wijkfeest (inschrijving vereist)
Wijkcomité De Eekbulk
Evelyne Gomes: 09 282 40 74

ma. 26/4 om 19 uur - feestzaal Boldershof
- E 4,5 (leden) / E 9
Koken: samen met een vegetariër aan tafel
KVLV Zevergem
Kristien Morel: 09 245 03 09
di. 27/4

om 14 uur - Bondslokaal - E 2 /
E4
55+: Info met dia-projectie
over Denemarken
Gezinsbond DP
A.Van Raemdonck:
09 282 78 88

di. 27/4

om 19 uur - parochiezaal
Meewerkkookles
KVLV De Pinte
Ann Delie: 09 282 58 23

vr. 30/4

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

vr. 30/4

Gent
55+: Uitstap met de bus naar
het MIAT (museum)
KVLV Zevergem
Kristien Morel: 09 245 03 09

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

ruimtelijke ordening
& werken
Wegenwerken in uitvoering
ALGEMEEN: voor een concrete stand van zaken kunt u contact opnemen met Mario De Wispelaere,
diensthoofd Grondzaken, e-mail: mario.dewispelaere@depinte.be, tel. 09 280 80 20.
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 openbare domein zijn gestart begin september 2009 en zullen duren tot in het
voorjaar van 2010. In een eerste fase werd er riolering geplaatst in het deel langs de spoorweg
(Louis Van Houttepark en Oude Gentweg). Deze werken werden inmiddels grotendeels beëindigd,
zodat er nu volop kan verder gewerkt worden in de Stijn Streuvelslaan. Het geheel van de werken
zal wellicht pas klaar zijn tegen het zomerbouwverlof.
Aanleg van riolering en heraanleg wegenis in de Stationsstraat
en gedeeltelijk in de Koning Albertlaan en Julien Anthierenslaan
De werken zijn gestart begin 2010 met de aanleg van een voorlopige waterleiding, waarna er sinds 15 februari begonnen werd
met de opbraak van de wegenis en de aanleg van riolering in het
deel tussen de tunnel en het stationsgebouw. Deze werken zullen duren tot in juli 2010. Na het zomerverlof zal er dan gewerkt
worden in de rest van de Stationsstraat en in een deel van de Koning Albertlaan en Julien Anthierenslaan. De totale tijdsduur van
de werken bedraagt ongeveer tien maanden.
Naast de realisatie van een volledig gescheiden afvoer van afvalwater en hemelwater wordt er, in het kader van de verbetering
van de verkeersveiligheid, in de Stationsstraat tussen de tunnel
aan de Groenstraat en het stationsgebouw een volwaardig tweerichtingsfietspad aangelegd. Daarnaast worden ook de bestaande
voetpaden aangepast over de volledige lengte van de straat.
Rekening houdend met het gewijzigde profiel van de wegenis zal voor de auto’s éénrichtingsverkeer ingevoerd worden vanaf de tunnel (Groenstraat) richting station.
Naast het ondergronds brengen van een deel van het bovengrondse leidingnet zal ook de openbare
verlichting vernieuwd worden.

Wegenwerken in voorbereiding
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 de start van de werken zal er nog een tweede informatievergadering
georganiseerd worden. Er wordt naar gestreefd om deze werken in het najaar 2010 te kunnen
starten.
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 voor na de zomer van 2010.
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leven & wonen
Abonneer u gratis op de nieuwsbrieven van Gemeente De Pinte
Zoals u misschien weet, verspreidt de gemeente De Pinte op regelmatige tijdstippen elektronische
nieuwsbrieven. U kon eerder al inschrijven voor de thema’s Duurzaamheid & Milieu, Agenda gemeenteraad, Jeugd en Cultuur. Sinds januari 2010 kunt u ook intekenen voor een nieuwsbrief
‘Algemeen’. Op deze manier willen we u op de hoogte houden van allerhande gemeentelijke info,
activiteiten, acties en oproepen.
Wie zich voor deze gratis gemeentelijke nieuwsbrieven wenst in te schrijven, gaat naar www.
depinte.be > Publicaties > Nieuwsbrieven. Hier kunt u uw voorkeuren aanduiden, nadat u
uw naam en e-mailadres hebt ingegeven. Vervolgens ontvangt een e-mail in uw mailbox om uw
inschrijving te bevestigen (gewoon nog even op de link in de e-mail klikken).
Wie al ingeschreven is voor (een van) de gemeentelijke nieuwsbrieven kan zijn voorkeuren aanpassen (om meer of minder nieuwsbrieven te ontvangen) door onderaan in een ontvangen nieuwsbrief
te klikken op ‘Om uit te schrijven of om uw voorkeuren aan te passen, klik hier.’

Fouten bij bedeling Infokrant en milieukalenders
Zoals u misschien ondervonden hebt, is de verdeling van de Infokrant voor de maanden januari februari 2010 en de milieukalender voor 2010 niet op alle plaatsen vlot verlopen. De gemeente had
voor de bedeling contact opgenomen met een gespecialiseerd team, maar door ziekte dienden we
voor een alternatief te zorgen. Er werd hiervoor een beroep gedaan op interimwerknemers, maar
gezien het gebrek aan ervaring zijn er op verschillende plaatsen fouten gebeurd.
De gemeente verontschuldigt zich bij haar inwoners en de verenigingen die een artikel publiceerden
voor het ongemak.
Voor de bedeling van deze Infokrant rekenen we opnieuw op de diensten van De Post.
Hebt u nog geen milieukalender of Infokrant (januari - februari 2010)?
Op de gemeentelijke website www.depinte.be vindt u onder het luik Publicaties > e-Bibliotheek
onder andere de gemeentelijke Infokranten. Onder Folders & Brochures staan de milieukalenders
(ophaalrondes afval woensdag en donderdag). Wie geen papieren versie ontvangen heeft, kan ook
terecht in het gemeentehuis: in de infozuilen, bij de milieu- of communicatieambtenaar.

Infogids 2009
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In december 2009 werd de gemeentelijke Infogids verdeeld. In deze
publicatie vindt u informatie over de gemeentelijke dienstverlening,
contactgegevens (van het gemeentebestuur, de adviesraden, gemeentediensten), enzovoort. Samen met info van het OCMW, het
PWA, de politie en andere instanties. Deze publicatie blijft een à
twee jaren geldig.
Erratum
p. 11 - Nieuw adres gemeenteraadslid Wim Vanbiervliet, Klossestraat
31, tel. 0496 20 01 02
p. 39 - Cultuurbeleidscoördinator Bram De Lameillieure is niet meer
in dienst. Voortaan kunt u terecht op het nummer 09 280 98 41
(dienst Cultuur in het OCP).

Met belgerinkel naar de winkel
De actie Met belgerinkel naar de winkel loopt dit jaar van zaterdag
8 mei tot zaterdag 12 juni. Alle info in verband met deze actie zult
u in de volgende Infokrant (mei - juni, verdeling eind april) vinden.
www.depinte.be

Garageverkoop in De Pinte
Enkele gedreven inwoners van De Pinte organiseren een garageverkoop in De Pinte. Deze rommelmarkt vindt plaats op zaterdag 24 april 2010 van 10 tot 18 uur. Een lijst met deelnemers
vindt u vanaf begin april op www.depinte.be onder Nieuws.
Wat is een garageverkoop?
Iedereen heeft in huis - op zolder, in de kelder, tuinhuisje of de garage - wel wat dingen ‘in de weg’
staan die nog mooi genoeg zijn, maar die men niet kan weggooien. Wat kan je met die dingen
doen? Verkopen voor een prikje.
Wat wordt er verkocht?
Alles wat nog in orde en netjes is: kleding, meubels, juwelen, textiel, huisgerief, servies, glazen,
plantjes, vazen, bloempotten, kinderspeelgoed, kinderkleding, je ‘verkeerde aankopen’, cd’s ...
U wenst deel te nemen?
Deelnemen is nog altijd mogelijk, maar wacht niet langer. Geef ten laatste op maandag 15 maart
2010 uw naam en adres door aan een van de onderstaande contactpersonen.
Opgelet deelnemers: het is verboden om op de openbare weg te staan!
Organisatie
Griet Lippens - Baert		
Groenpark 3, 9840 De Pinte
tel. 09 282 27 36		
grietbaert@gmail.com		

Marie-Lou en Gilbert Vandamme
Eycklaan 19, 9840 De Pinte
tel. 09 282 43 64
fa272824@skynet.be

milieu en duurzaamheid
Milieukalender
• Containerpark
Het containerpark is gesloten op vrijdag en zondag en op wettelijke feestdagen.
Vanaf 28 maart tot 30 oktober 2010 is het containerpark op donderdag open tot 19 uur (behalve op 13 mei, Hemelvaartsdag).
Opgelet: geen betaling meer met munten vanaf 1 juli - zie artikel hierna voor meer info
• Grof huisvuil
De grof huisvuil-ophaling vindt plaatst op vrijdag 5 maart. Alle brandbare materialen of metalen
voorwerpen afkomstig van de normale werking van een huisgezin die niet in de gewone restfractiezak kunnen en niet meer gerecycleerd kunnen worden, mogen op de stoep geplaatst worden.
• Composteren
Interesse in de aankoop van een compostvat, compostbak of wormenbak?
Bestellen kan bij de milieudienst, tel. 09 280 80 24, e-mail: milieudienst@depinte.be.
Compostvat: 13,50 euro*
Compostbak: 27 euro*
Wormenbak: 10 euro*
Beluchtingsstok: 2 euro
*levering aan huis inbegrepen
Demonstraties composteren op de demoplaats aan het containerpark op zaterdag 27 maart en
zaterdag 12 juni van 14 tot 17 uur.
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• Klein Gevaarlijk Afval (KGA)
De inzameling vindt plaats op vrijdag 19 maart van 9 tot 12 uur op het Dorp in Zevergem en van
13 tot 16 uur in de Kastanjestraat, op zaterdag 20 maart van 10 tot 16 uur aan de achterzijde van
het gemeentehuis.
• Textiel
Op dinsdag 20 april wordt textiel aan huis ingezameld door Ateljee. Enkel kleding die proper is en
in goede staat, lakens, dekens, lappen stof, gordijnen, draagbaar schoeisel (schoenen moeten per
paar samen zijn) kunnen meegegeven worden.
Voor meer informatie betreffende de afvalinzamelingen raadpleeg de Kalender Selectieve Ophaling
2010 (www.depinte.be > Diensten > Milieu > Milieukalender).

Vanaf 1 juli enkel nog betalen via overschrijving voor containerpark
De gemeenteraad besliste op 1 februari om
de betaalmogelijkheden op het containerpark
te wijzigen. Vanaf 1 juli 2010 kan er niet meer
met munten betaald worden. Er is dan geen
mogelijkheid meer om cash te betalen.
Alle gebruikers van het containerpark zullen
dus tijdig moeten overschrijven op rekeningnummer 096-0178707-54 (zelfde nummer als
voorheen).
- particulieren: over te schrijven bedrag zelf te kiezen
mededeling (bij gebruik identiteitskaart): vergoeding containerpark + rijksregisternummer
mededeling (bij gebruik toegangskaart*): vergoeding containerpark + nummer toegangskaart
* voor wie geen Belgische elektronische identiteitskaart heeft of zijn domicilie (nog) niet in De Pinte
heeft; kan aangevraagd worden bij de duurzaamheidsambtenaar
- handelaars: betalen een vast bedrag van 20 euro per beurt
mededeling: vergoeding containerpark + nummer toegangskaart
Tijdens de overgangsperiode van februari tot en met juni kan er nog met munten betaald worden,
vanaf 1 juli enkel nog via overschrijving!
Jaarlijks (op 1 januari) worden er wel nog altijd vier gratis beurten toegekend per gezin.
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Afvalpreventietip
Minder kapotte lampen in uw afval.
Spaarlampen gebruiken maakt uw restfractiezak lichter. Ze gaan minstens acht maal langer mee
dan gloeilampen en zorgen daardoor voor minder afval. Bovendien bespaart het 75 tot 80 % elektriciteitsverbruik.
Kapotte spaar- en TL-lampen dienen afgegeven te worden aan de chemocar of op het containerpark. Ze horen niet thuis in de restfractiezak en evenmin in de glasbol.
Kapotte gloeilampen verpakt u best goed vooraleer u ze weggooit. Houd er rekening mee dat de
scherven de ophalers ernstig kunnen verwonden.

www.depinte.be

Wat met lege gasflessen?
Lege gasflessen bevatten meestal restanten van gas en kunnen een gevaar betekenen wanneer
ze niet goed beheerd worden. Deze gashoudende recipiënten mogen in geen geval meegegeven
worden met de schroothandelaar en horen niet thuis op het containerpark.
Welke stappen volgt u best om de gasfles correct in te leveren?
• Als u weet waar de gasfles gekocht werd, lever de fles dan in bij het verkooppunt;
• als u niet weet waar de fles vandaan komt, welk type gas ze bevat en van welk merk de fles
is, lever deze dan in bij een deelnemende gasflessenverdeler.
Waar vindt u een regionale gasflessenverdeler in uw buurt?
Bel Febupro, tel. 02 581 09 32, of raadpleeg www.febupro.be.
Febupro, Federatie Butaan en Propaan, organiseert een inzamelsysteem via enkele gasverdelers. Zij
zullen de lege gasflessen gratis in ontvangst nemen.

Retrobeurs in Flanders Expo
Zaterdag 6 maart 2010
Alle Kringwinkels van Oost-Vlaanderen slaan de handen in elkaar en organiseren op zaterdag 6
maart een retrobeurs in Flanders Expo.
Op zoek naar hippe en trendy spullen uit de jaren 50, 60, 70 en 80?
Dan mag je deze beurs zeker niet missen.
De beurs is open van 10 tot 17 uur.
Een toegangskaartje kost slechts 1,50 euro als je het vooraf koopt bij een van De Kringwinkels in
Oost-Vlaanderen. Aan de kassa betaal je 2,00 euro.

Ben je geïnteresseerd in onbespoten (h)eerlijk voedsel op je bord?
Dan is het voedselteam De Pinte misschien iets voor jou!
Met ons voedselteam kopen wij gezamenlijk producten in bij landbouwers uit de streek.
De producten?
Ruime keuze uit tientallen producten per segment (groenten, fruit, brood, zuivel, vlees). De producten zijn duurzaam geproduceerd - met of zonder biolabel - afkomstig van producenten uit de
omgeving, waardoor bespaard kan worden op transport- en verpakkingskosten. Geen tussenhandel maar rechtstreekse ondersteuning van kleinschalige landbouw.
Sinds kort is het ook mogelijk wereldwinkelproducten aan te kopen via ons voedselteam.
Hoe bestellen?
Wekelijks kan je via internet je bestelling doorgeven.
Je bent volledig vrij welke producten je bestelt.
Wanneer en waar afhalen?
Je haalt je bestelling ‘s vrijdags op tussen 15.00 en 18.00 uur in het depot in leefschool
De Boomhut (Breugellaan 18A in De Pinte).
Hoe betalen?
Maandelijks krijg je een factuur van al je bestellingen van de vorige maand, dat bedrag stort je aan
het voedselteam, die dan de producenten kan uitbetalen.
Hoe aansluiten bij het voedselteam?
Je betaalt jaarlijks een lidgeld van 10 euro aan de Koepelvzw, 12 euro aan Voedselteam De Pinte
en eenmalig 50 euro borg.
Je kunt ervoor kiezen een proefperiode van drie maanden aan te gaan waarbij je voor die periode
slechts 3 euro lidgeld en de waarborg van 50 euro betaalt.
Als je beslist uit te schrijven uit het Voedselteam krijg je uiteraard je borg van 50 euro terug.
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Engagement in het Voedselteam?
Het Voedselteam draait volledig op vrijwilligers, waarbij iedereen af en toe een steentje bijdraagt.
Dit steentje weegt helemaal niet zo zwaar omdat we met verschillende mensen actief zijn. Concreet wordt van de leden verwacht dat zij ongeveer één keer per drie maanden het depot van het
voedselteam sorteren (wat een dertigal minuten in beslag neemt).
Meer info is te vinden op www.voedselteams.be.
Interesse of vragen?
Stuur een mailtje of geef een belletje!
0472 37 37 01 of voedselteamdepinte@gmail.com

Lokaal geteelde producten te koop?
Verkoopt u lokale producten?
Wij willen graag beter bekend maken welke inwoners lokaal geteelde groenten, fruit, vlees, zuivel
of een ander lokaal geproduceerd product verkopen.
Ben je landbouwer en verkoop je aardappelen of eieren? Verkoop je thuis je eigen productie van
aardbeien, ijsjes, zuivel, vlees ...? Of heb je een aanbod van lokale of ecologische producten in je
handelszaak? Plaats dan alle informatie op de website www.ecoplan.be!
Via de website www.ecoplan.be worden alle duurzame handelszaken en initiatieven gepromoot
in de hele provincie en daarbuiten. Geef ook jouw gegevens in en zorg dat consumenten de weg
vinden naar jouw aanbod.
In mei 2010 lanceert de provincie Oost-Vlaanderen een campagne waarbij deze website in de kijker
zal staan. Heel wat Oost-Vlamingen zullen dan op zoek gaan naar een aanbod in hun buurt.
Meer info in de volgende Infokrant!

Waarom winkelen in eigen streek beter is ...
Vers en smaakvol: lokale producten komen net uit de grond of zijn recent verwerkt. Ze vragen geen
extra energie voor bewaring en zijn kakelvers. Je eet ook volgens het aanbod van de seizoenen, op
het moment dat de groenten en het fruit het lekkerst zijn.
Afvalarm: recht van het veld in je boodschappentas. Zo bespaar je al die overbodige verpakkingen.
Je afvalrekening kan er alleen maar beter van worden, samen met het milieu.
Eerlijke prijs: wat je rechtstreeks koopt bij de producent, komt hem helemaal ten goede. Er zijn
geen extra kosten voor transport, distributie, verpakkingen, … Door groenten en fruit van het seizoen te kiezen, krijg je ze bovendien aan de beste prijs.
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Klimaatbewust: met je fiets of te voet ben je zo ter plekke. Spaar je auto voor de lange afstanden. Voedsel bewaren of koelen vraagt veel energie. Daarnaast legt het dikwijls een lange afstand
af voor het in je boodschappentas belandt. Je kunt deze ‘voedselkilometers’ verminderen door uit
eigen streek te kopen en je bespaart energie.

Een muts voor jouw huis
Het gemeentebestuur van De Pinte organiseert in samenwerking met de MilieuAdviesWinkel een
project om het isoleren van daken te promoten. Dakisolatie is immers
de beste manier om het totale energieverbruik van de woning te beperken én om je energierekening te doen dalen.
Gratis workshop
Je dak goed isoleren is veel meer dan het aanbrengen van enkele rollen glaswol. Om je duidelijk te tonen op welke manier je het best te
werk gaat, organiseren we een praktische workshop. Een deskundige
geeft alle informatie over dakisolatie en materialen. Daarna nemen we
www.depinte.be

de praktijk onder handen. Hoe begin je daar nu aan? Aandachtspunten en mogelijke knelpunten
komen hierbij aan bod. Ruimte voor vragen is natuurlijk voorzien.
Je dak isoleren is de beste investering die je kunt doen. Je geld heb je al snel terugverdiend, dankzij
de premies. De besparing op je energiefactuur blijft, je leven lang.
Gemiddeld gaat 26 % van je verwarmingskosten verloren langs je dak. Hoog tijd dus om daar iets
aan te doen.
Schrijf je snel in! De plaatsen zijn beperkt (maximum vijftien deelnemers).
Geïnteresseerden geven hun naam door aan Mariska Samyn, mariska.samyn@depinte.be,
tel. 09 280 80 98 ten laatste op 4 maart 2010.
De workshop gaat door op zaterdag 6 maart 2010 van 14 tot 18 uur
in de Veldblomme (Veldstraat 50, Zevergem).

Premies rationeel energiegebruik
In deze tijden van hoge energieprijzen en klimaatwijziging is rationeel energiegebruik (REG) meer
dan ooit een must. Wie bouwplannen heeft of zijn bestaande woning wil renoveren, kan bij Eandis
premies van de distributienetbeheerders aanvragen voor investeringen in REG.
Premies 2010 voor nieuwbouwwoningen
Voor nieuwbouwwoningen (aangesloten op het distributienet voor elektriciteit na 2006-01-01) is
er, net zoals in 2009, één globale E-peilpremie. Dat is een premie voor het behaalde energieprestatiepeil van de woning.
Het energieprestatiepeil of E-peil is een maat voor het energieverbruik van de woning en de vaste
installaties ervan. De energiescore van uw woning staat vermeld op het energieprestatiecertificaat
dat voor nieuwbouwwoningen verplicht is sinds 1 januari 2006. Hoe lager het E-peil, hoe energiezuiniger de woning is en hoe lager de energiefactuur. Tot eind dit jaar mag uw nieuwbouw
hoogstens een E-peil 100 halen.
Is uw stedenbouwkundige vergunning aangevraagd vóór 1 januari 2010? Dan hebt u recht
op een REG-premie 2010. Het E-peil van uw nieuwbouw moet lager zijn dan of gelijk zijn aan
E 80.
Wordt uw stedenbouwkundige vergunning aangevraagd na 1 januari 2010? Dan hebt u recht
op een REG-premie 2010. Het E-peil van uw nieuwbouw moet lager zijn dan of gelijk zijn aan E 60.
Premies 2010 voor bestaande woningen
Voor bestaande woningen (aangesloten op het distributienet voor elektriciteit vóór 2006-01-01)
blijft het premieaanbod nagenoeg hetzelfde als in 2009. Nieuw is de premie voor de aankoop van
een CO-melder.
Hoe vraagt u een premie aan bij Eandis?
Ofwel vult u een elektronisch formulier in via www.eandis.be. Ofwel vraagt u een premieformulier
aan via het algemeen nummer 078 35 35 34 of gaat u naar één van de klantenkantoren van Eandis.
Als u aan alle voorwaarden voldoet, u de gevraagde gegevens hebt ingevuld en alle nodige bijlagen
hebt toegevoegd, wordt u schriftelijk op de hoogte gebracht dat u de premie via overschrijving op
uw bankrekening zult ontvangen. Indien gevraagde gegevens ontbreken of de premie niet kan
worden uitbetaald, wordt u schriftelijk op de hoogte gebracht.
De algemene voorwaarden en de aanvraagformulieren voor de REG-premies 2010 vindt u vanaf
1 januari 2010 op de website www.eandis.be.
Tot wanneer zijn de premies geldig?
Wie nog premies wil voor 2009, moet een factuur van 2009
voorleggen en de aanvraag binnensturen voor 1 juli 2010.
REG-premies 2010 zijn geldig voor facturen met datum tussen 1 januari en 31 december 2010. De aanvraagformulieren
moeten ons bereiken vóór 1 juli 2011.
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Verwarming

Overzicht huishoudelijke REG-premies 2010
voor bestaande woningen
Condensatieketel op aardgas
Warmtepomp
Zonneboiler voor sanitair warm water en
ruimteverwarming
Thermostaatkraan op radiatoren

Warm water

Zonneboiler voor sanitair warm water

Keukengeiser op aardgas

minimum 850 euro
maximum 1 680 euro
75 euro/m² *
minimum 525 euro
maximum 1 500 euro
5 euro/stuk
75 euro/m² *
minimum 525 euro
maximum 1 500 euro
100 euro

Isolatie en ventilatieVentilatiesysteem met warmterecuperatie

150 euro

Hoogrendementsbeglazing

10 euro/m²

Dakisolatie

4 euro/m² of
2 euro/m² **
4 euro/m² of
2 euro/m² **
10 euro/m²

Buitenmuurisolatie
Buitenzonwering
Energiebeheer

Domoticasystemen

Andere

Verbouwen van een woning volgens het
passiefhuis-principe
Verbouwen van een appartement volgens
het passiefhuis-principe
Aardgaswasdroger
CO-melder

125 euro

150 euro
2 000 euro
700 euro
250 euro
25 euro/stuk
(maximum 2 stuks)

perm²
m²
zonnecollector
** per
zonnecollector
**22euro/m²
euro/m²
indien
bewoner
de isolatie
plaatst
**
indien
de de
bewoner
de isolatie
zelf zelf
plaatst

Een duurzame infoavond over besparen met energie

Een
duurzame
infoavond
Op dinsdag
9 maart
om 20 uurover besparen met energie
In het Bondslokaal, Sportwegel, De Pinte

Op dinsdag 9 maart om 20 uur
Inlamp.jgp
het Bondslokaal, Sportwegel, De Pinte
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Elektriciteit,
gas,
stookolie
… Het
wordt
steeds
duurder.
Elektriciteit,
gas,
stookolie
… Het
wordt
steeds
duurder.
Door
te
investeren
in
energiebesparing
kan
je
Door te investeren in energiebesparing kan je
je energiefacje energiefactuur onder controle houden. En dat
tuur
onder
controle
brengt tweeen
keer
op:het
voormilieu.
brengt
twee
keer houden.
op: voorEn
je dat
portemonnee
voor
je portemonnee en voor het milieu.
Op deze infoavond gaan we op zoek naar concrete ingrepen
die je thuis kunt toepassen. Van kostenloze gedragsveranderingen en kleine aankopen tot isolatie en grote investeringen.
Het is een praktijkgerichte infoavond met aandacht voor het
rendement en premies.
Deze infoavond wordt begeleid door Pavol ORLICKÝ, de energieconsulent van de Gezinsbond.
Kostprijs: gratis voor Bondsleden, niet-leden betalen 2 euro
Organisatie: Gezinsbond De Pinte

www.depinte.be

cultuur & vrije tijd
Kunstenaar van de maand
De 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 zetten. Sinds 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. Kom gerust eens een kijkje nemen.
Geïnteresseerde kunstenaars kunnen zich inschrijven voor deze actie. De eerste beschikbare plaatsen zijn echter pas voor 2012.
Maart – Irene de Meurechy
Irene De Meurechy vindt in mooie beelden en impressies van vakantieoorden een constante inspiratiebron. De onderwerpen van deze
tentoonstelling zijn dan ook Saint-Cirq-Lapopie (Frankrijk), Griekse kleuren en herinneringen aan Guadeloupe. Irene maakt zowel aquarellen als
werken met olieverftechniek, op doek en op MDF.
In 2006 werd ze lid van art@depinte en stelt ze jaarlijks tentoon tijdens
de groepstentoonstellingen. In 2009 werd ze ook deelnemer van de
arthotheek.
April – Hendrik Leeman
Rik Leeman volgde de opleiding schilderkunst aan de Academie in Gent
en noemt zichzelf autodidact en laatbloeier van 1961 tot op vandaag.
Hij gebruikt acryl en olie op doek, schellak op papier, borstels, sponzen,
vodden, ‘pannelekkers’, zwabbers en alles wat hij in handen krijgt.
De beelden in zijn werken zijn dichtgesmeerd, opgefokt, geprint, gefotoshopt, gehaald van slecht gekopieerde dvd’s, van B-films, uit oude
stripverhalen of natte kranten. Inspiratie komt uit beelden die uit de kamer naast de kunstenaar klinken, beelden die je hoofd doen draaien,
beelden die je naar binnen zuigen.
Hendrik Leeman nam deel aan verscheidene groepstentoonstellingen in De Pinte, Gent, Vichte en Wachtebeke. Meer info vind je op
http://users.telenet.be/RikLeeman.

Goesting

Ook gebeten door kunst?
Tijdens de Week van de Amateurkunsten (23 april – 2
mei) zetten we amateurkunstenaars in de kijker. In deze
editie vormt de ‘Goesting’ waarmee mensen in hun vrije
tijd kunst beoefenen de rode draad.
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Ben je gebeten door kunst? Wil je met je kunst het publiek goesting doen krijgen? Laat je gaan
Goesting
en laat zien wat je in petto hebt. Alles kan en alles mag, Ook
zowel
voordoor
verenigingen
als solo: een
gebeten
kunst?
tentoonstelling, workshop, concert, filmvertoning, dansfestival, theatervoorstelling of een heus
Tijdens de Week van de Amateurkunsten (23 april – 2 mei) z
massaspektakel! We denken ook aan niet-evidente plaatsen,
of aan de jeugdbewegingen die hun
de kijker. In deze editie vormt de ‘Goesting’ waarmee mensen
artistieke leden in de kijker willen zetten.
beoefenen de rode draad.

Ben je gebeten door kunst? Wil je met je kunst het publiek go

Concreet: Je eigen gemeente zal je ondersteunen op het vlak
van
middelen
gaan
en laat
zien wat en
je inpromotie.
petto hebt. Alles kan en alles mag
een tentoonstelling,
workshop, concert, filmvertoning, d
Zet zo snel mogelijk je hersenspinsels op papier of e-mail ensolo:
bezorg
ze aan de WAK-coördinator.

of een heus massaspektakel! We denken ook aan niet-eviden
jeugdbewegingen die hun artistieke leden in de kijker willen z

In de volgende Infokrant mag je het volledige programma verwachten!

Concreet: Je eigen gemeente zal je ondersteunen op het vlak
Zet zo snel mogelijk je hersenspinsels op papier of e-mail en
coördinator.
de
WAK-coördinator voor De Pinte -

Alle info op www.wak.be en www.depinte.be of bij
Zevergem: Céline Meheus, cultuurbeleidscoördinator Gemeente
De Pinte, Koning Albertlaan 1,
In de volgende Infokrant mag je het volledige programma ve
tel. 09 280 98 41 of cultuurbeleid@depinte.be

Alle info op www.wak.be en www.depinte.be of bij de WAK-co
Zevergem: Céline Meheus, cultuurbeleidscoördinator Gemeen
tel. 09 280 98 41 of cultuurbeleid@depinte.be

Beeldengroep ‘Ontmoeting’ ingehuldigd
Drie bronzen vogels voor Zevergem

Tijdens de jaarlijkse nieuwjaarsdrink van De WeZeL (Werkgroep
Zevergem Leeft) op 10 januari 2010 kregen de inwoners van Zevergem
voor het eerst hun eigen beeldengroep te zien. De drie bronzen vogels
van de hand van Jean-Pierre Belaen werden op luid applaus onthaald.
De inwoners van Zevergem keken al lang uit naar hun eigen beeldengroep. Dankzij de instap in het Leader-project kreeg Zevergem als
plattelandsgemeente extra ondersteuning.
De werkgroep 7.6.9 zorgde ervoor dat Zevergemnaren op 7 juni niet
alleen konden gaan stemmen voor het Vlaamse en Europese parlement,
maar ze mochten ook hun favoriete beeld en plaats kiezen. De uiteindelijke keuze viel op Tielts kunstenaar Jean-Pierre Belaen. Zijn beeldengroep
‘Ontmoeting’ die te bewonderen valt op het graspleintje naast de kerk,
Foto: Lucas De Vocht
toont drie eigenzinnige vogels. De bronzen beesten kijken als drie vrije,
tijdloze, solidaire wezens uit over het dorp.
Het gemeentebestuur dankt hierbij de werkgroep en alle Zevergemnaren nog eens voor hun inzet.

Van pont tot pont: Zevergemse verzen en doeken
Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de WeZeL op
10 januari 2010 werden de gedichtenbundels
‘Van pont tot pont’ uitgedeeld aan de aanwezige Zevergemnaren. Deze uitgave van de Dienst
cultuur vormt een samenvatting van de wedstrijd
‘Dicht op de Muur’ en bundelt ook de schilderwerkjes van de leerlingen van de Vrije Basisschool
Zevergem die deelnamen aan ‘Verf op de muur’.
In deze bundel vind je ook unieke beelden van
Zevergems fotograaf Jonas Lampens.
Sla de bundel open en ontdek Zevergem!
Er is nog een beperkte voorraad bundels beschikbaar in het OCP en in de infozuilen in het gemeentehuis. Geïnteresseerden kunnen een exemplaar komen halen (Ontmoetingscentrum Polderbos,
Polderbos 20).
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Buurtvereniging Het Wijngaardeke
Vanaf dinsdag 13 april 2010 zullen we iedere dinsdag recreatief krulbollen in onze wijk. Dit vindt
elke week plaats tot en met dinsdag 14 september 2010. We starten telkens om 18.30 uur. Deelname is gratis en iedereen is welkom. Het is geen echte competitie, maar recreatief. We kunnen
enkel bollen bij goed weer, omdat het veld niet overdekt is.
Willy Hoof
Buurtvereniging Het Wijngaardeke
Het Wijngaardeke 32
Tel. 0494 67 34 08
E-mail: willy.hoof@telenet.be

www.depinte.be

Religie en kunst
In de loop van 2008 kon u in De Pinte een artistieke eucharistieviering bijwonen, een passie-evocatie. Die was voor alle aanwezigen zo indrukwekkend dat we die in 2010 in aangepaste vorm
overdoen, in Knokke en in De Pinte.
Omdat het op zaterdag 27 maart de vooravond van Palmzondag is, het begin van de Goede
Week 2010, wordt vanaf 18 uur in Knokke-Zoute, in de kerk van de Paters Dominicanen, het
passieverhaal volgens Markus gebracht, met muziek en woord, met medewerking van Pintse kunstenaars, en gevolgd door de Palmzondagliturgie.
In de eerste plaats is niemand minder dan Tine Ruysschaert opnieuw te bewonderen, en haar
verhaal wordt omlijst door passiemuziek van onder andere Lassus, da Vittoria, Distler, Brumel en
Poulenc, gebracht door de acht mannen van het Pintse vocaal ensemble De Kleine Kantorij onder
leiding van Jan Verbrugge.
Op Palmzondag 28 maart 2010 vindt het geheel om 11 uur opnieuw plaats in de parochiekerk
van Sint-Nicolaas van Tolentijn in De Pinte, gevolgd door een korte eucharistieviering, opgedragen
door onze pastoor Piet, met de gebruikelijke wijding van de palmtakken.
De toegang is op beide locaties gratis. U bent van harte uitgenodigd.
Meer informatie: Jan Verbrugge, tel. 09 282 86 55

Het Vocaal Ensemble Seicento concerteert tweemaal buitenshuis
Op zondag 7 maart 2010 om 10 uur verzorgt het Vocaal Ensemble Seicento een concertmisviering
in de basiliek van Koekelberg in Brussel. Op het programma staat een Missa Brevis van de Italiaanse
laatrenaissancecomponist Giovanni Gastoldi (1550-1622).
Seicento brengt deze Missa Brevis van Gastoldi opnieuw op zondag 28 maart 2010 om 19 uur in
de Onze-Lieve-Vrouw-Sint-Pieterskerk op het Sint-Pietersplein in Gent. Tijdens de misviering speelt
Kersten Cottyn Italiaanse orgelmuziek.
Info: Jan Milh, Serafien de Rijckelaan 21, 9840 De Pinte, tel. 09 282 85 78,
e-mail: jan.milh@pandora.be
Zie ook www.seicento.be.

Stadswandeling: Begijntjes aan ‘t Zuid
Datum: zondag 18 april
Onder leiding van gids Roger Van Bockstaele bezoeken we het Gentse Begijnhof Onze Lieve-Vrouw
ter Hoyen, beter bekend als het Klein Begijnhof. Dit besloten begijnhof uit 1232 is nog steeds bewoond, al stierf het laatste begijntje in 2005.
Verder neemt de gids ons mee naar de voormalige kazerne de Hollain, de manege Van Vletingen
en de stationsbuurt
Vertrek:
samenkomst om 9.45 uur aan het Capitole, ‘t Zuid, Gent
Duur wandeling: ongeveer twee uren
Deelname:
leden Pasar: E 3 euro, niet-leden: E 4 (verzekering en gids inbegrepen)
maximum 25 deelnemers
Inschrijven:
vóór 10 april bij Eric De Dapper, tel. 09 282 60 12
+ overschrijven op rekeningummer 890-1340215-94 van
Pasar De Pinte-Zevergem
Info:
Eric De Dapper, tel. 09 282 60 12, ericdedapper@skynet.be
of www.pasar.be/Depinte
Organisator: Pasar De Pinte-Zevergem
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Celtic Fever 2010
Op zaterdag 10 april 2010 presenteert de Pintse dansgroep ‘De Celtic Spirit Dancers’ een Keltische
show met Ierse en Schotse dansen en muziek.
Het is al het vierde jaar dat zij een wervelend avondspektakel met ritmische muziek en dansen
zullen opvoeren. Zoals de vorige jaren wordt een spetterend schouwspel aangeboden dat ongetwijfeld het publiek geestdriftig zal bezielen.
Ierse en Schotse ritmische dansen met zowel soft shoes en hard shoes, overgoten met typische Keltische muziek, worden gebracht in een moderne uitvoering. De Ierse muzikale groep ‘Joe Mullem
& C°’ zal de show aanvullen en een Schotse sfeer wordt er doorheen geweven met een tweetal
pipers.
Zaterdag 10 april 2010
Cultuurzaal OCP, Polderbos 20, De Pinte
Algemene inkom: E 9,00
Start van de show om 20 uur stipt (deuren open vanaf 19.15 uur)
Reservatie (genummerde plaatsen) en informatie:
via e-mail: celticspiritdancers@gmail.com;
telefonisch: 0496 13 16 09;
bij het secretariaat: Memlinglaan 14, 9840 De Pinte;
via de website: www.celticspiritdancers.be.
Een aangename en ontspannende avond in de Keltische sfeer met nieuwe dansen en muziek wordt
alweer verzekerd.

Fotoclub De Spiegel organiseert
Gezien het grote succes vorig jaar van de Italiaanse digitale audiovisuele reeksen
organiseren wij nu een avond met Engelse reeksen. Deze avond
wordt ingericht in samenwerking met D.C.B. (diaporamaclub België) en gezien als een workshop: wat is er eigen aan Engelse
AV-reeksen, wat zijn de moeilijkheden met vreemde talen in het
diaporama?
Een tiental Engelse reeksen worden geprojecteerd.
• Engelse digitale audiovisuele reeksen
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Wat? 		
Waar?
Wanneer?
Animator?

Engelse AV-reeksen
Raadzaal van het gemeentehuis in De Pinte
Vrijdagavond 26 maart 2010 om 20 uur
Maurice Dorikens en Johan Werbrouck

Praktisch:
De aanwezigen worden in kleine groepjes verdeeld en bespreken eerst in hun groep de reeksen,
daarna worden de verschillende resultaten met elkaar getoetst. En deze zijn niet altijd hetzelfde…
Deze activiteit is gratis toegankelijk voor iedereen!
Ingang voor de raadzaal: Baron de Gieylaan, 12 - 14 (centrum De Pinte)
• Liefhebbers van de fotografie, breng vrienden en kennissen mee!
In het kader van de Week voor Amateurkunsten organiseren wij een fototentoonstelling in de
Brasserie ’t Klooster (eind april – begin mei), meer daarover in de volgende Infokrant.

www.depinte.be

Verspreid het gerucht …

Het wordt lachen in maart bij Theater 2000!
Theater 2000 beloofde een veelzijdig toneelseizoen te brengen en dat was zeker niet overdreven. Na onze succesvolle
productie Plots thuis, die we speelden in november, zijn we er
opnieuw klaar voor. Na een spannende thriller, brengen we nu
een geestige komedie van de Amerikaanse succesauteur Neil
Simon: GERUCHTEN.
Charley en Myra vieren hun huwelijksjubileum en nodigen
hun beste vrienden uit op een party bij hen thuis. Of ze ook
gelukkig getrouwd zijn, is nog maar de vraag. Er doen in de
tennisclub allerlei geruchten de ronde …. “Hij” zou een maîtresse hebben, volgens anderen is “zij” het die een scheve
schaats aan het rijden is … Hoe dan ook, feest!
Maar als de gasten aankomen, loopt alles in het honderd.
Geen spoor van het huispersoneel, niks te zien of te horen van
Myra en er is enkel een bloedende Charley op z’n slaapkamer.
Het is het begin van een reeks gekke gebeurtenissen ….
Saskia Vanlierde, Toon Schepens, Bart Ideler, Sofie Furniere, Steven Lekens, Tania Vanden Bossche,
Kurt Demeester, Rita Schiettecatte, Michel Deprins en Marc Eggermont roddelen wat af en je kan
ze horen op 19, 20, 26, 27 maart 2010 om 20.00 uur en op 21 maart om 16.00 uur. Regie: Marc
Houtekier
Alle voorstellingen vinden plaats in de Cultuurzaal van het Ontmoetingscentrum Polderbos.
Reserveren kan online of telefonisch via 09 282 30 46.
Bezoek zeker ook de website www.teater2000.be.

50 — 50 — 50 — 50 — 50 — 50 — 50 — 50 — 50 — 50 — 50 — 50
Je wordt 50 en je wilt nog wat!
Hou dan 11 september 2010 vrij …
Het comité 1960 van De Pinte - Zevergem nodigt de inwoners geboren in 1960 uit voor een uitstap
en een etentje.
Geïnteresseerd? Mail naar 1960depintezevergem@gmail.com of bel naar 09 282 98 95 (Hilde
Goovaerts - De Buyser).
Ken je nog klasgenoten van toen, geboren in 1960 die niet meer in De Pinte - Zevergem wonen?
Bezorg ons hun contactgegevens.
Het organiserende comité: Hilde De Buyser, Nelly De Corte, Freddy Impe, Eric Morel, Marleen Morel,
Herwig Stalpaert, Katrijn Van de Casteele en Joris Verbiest

1960 - 2010 - 1960 - 2010 - 1960 - 2010
Straffe wielerverhalen
De Pinte Leeft! organiseert op vrijdag 23 april een boeiende avond voor elke wielerliefhebber. Rik
Van Walleghem (wielerjournalist en directeur van het Centrum Ronde Van Vlaanderen) en Dirk
Nachtergaele (gevierd wielerverzorger van onder andere Johan Museeuw, Tom Boonen en andere
groten) zitten samen aan de praattafel en vertellen straffe verhallen uit het internationale wielerpeleton: niet over winst en verlies maar over tandpasta, kusmeisjes, champagne en rietsuiker … En
over een Poolse coureur die glazen eet.
Straffe wielerverhalen
Met Rik Van Walleghem en Dirk Nachtergaele
Vrijdag 23 april om 20 uur in het koetshuis van Kasteel Viteux
Vooraf inschrijven via www.depinteleeft.be of 0479 427 100
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bibliotheek
Jeugdboekenweek: 13 - 28 maart 2010
Van 13 tot 28 maart 2010 is het Jeugdboekenweek. Met de slogan
Recht op boeken! zetten we dit jaar kinderrechten centraal.
De leerlingen van het derde tot en met het zesde leerjaar kunnen
het ‘Stapel op Rechten’-spel komen spelen in de bib. Door het oplossen van allerlei vragen en het volbrengen van opdrachten rond het
thema Kinderrechten zullen zij op een speelse manier de bibliotheek
beter leren kennen.

Het jaar 2009 in cijfers
Vorig jaar schreven 316 nieuwe leners zich in. Het totale aantal actieve leners (die minstens een
object uitleenden in 2009) komt nu op 2 395.
De totale collectie bedraagt 27 789 objecten. Er werden 791 boeken afgevoerd. De teller van de
MijnOvinob-gebruikers staat voorlopig op 223. Zij maakten gretig gebruik van het online verlengen
en reserveren (zie http://bibliotheek.depinte.be). Langs deze weg ontvingen we ook een aantal heel
interessante aankoopsuggesties.

Daisy-boeken
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Daisy-boeken zijn digitale luisterboeken op cd-rom, bedoeld voor
mensen met een visuele of fysieke leesbeperking. Daisy staat voor
Digital Accessible Information System. Dit is de wereldwijde standaard voor deze luisterboeken. Een van de grote voordelen van een
Daisy-boek is dat zo’n ‘boek’ kan gehanteerd worden als een gewoon boek. U kunt in één ruk door lezen, maar u kunt ook door
het boek bladeren, van zin naar zin, bladzijde naar bladzijde en van
hoofdstuk naar hoofdstuk. U kunt stukken opnieuw beluisteren, stiekem vooruit lezen, een bladwijzer plaatsen, enzovoort.
Een Daisy-boek beluistert u met een heel gemakkelijk toestel, de
Daisy-speler. Daisy-boeken kunt u ook afspelen op uw computer met
aangepaste software en op uw MP3-speler, maar dan geniet u niet
van de navigatiemogelijkheden.
Sinds kort beschikt de bibliotheek van De Pinte ook over een Daisy-speler en een 100-tal Daisy-boeken voor volwassenen en jeugd, dankzij de samenwerking met de Provincie Oost-Vlaanderen en de
Luisterpuntbibliotheek. De speler en boeken kunnen gratis ontleend worden.
De Luisterpuntbibliotheek beschikt overigens over een heel ruim aanbod van luisterboeken. Lid
zijn van Luisterpunt, boeken lenen en verzenden zijn volledig gratis. Voor meer informatie kunt u
terecht op www.luisterpuntbibliotheek.be of op 070 246 070.

Nieuwe aanwinsten in de bib
Goed nieuws voor de globetrotters onder jullie: de collectie werd recent uitgebreid met een 60tal nieuwe reisgidsen. Ook de jeugdafdeling werd aangevuld, met vooral informatieve dieren- en
sportboeken.

Openingsuren
maandag
woensdag
zaterdag

18 - 20 uur
dinsdag
15 - 18 uur
donderdag
10 - 12 uur		

17 - 19 uur
16 - 19 uur

De bib is gesloten op maandag 5 april (paasmaandag).
www.depinte.be

sport
Sportdienst De Pinte organiseert
In deze editie vindt u een overzicht van de sportkampen, een fotoverslag van het sportkamp in de
kerstvakantie, informatie in verband met de start van een gloednieuwe lessenreeks ‘start to run’ en
tot slot info over de heropening van de squashterreinen in het Ontmoetingscentrum.
Met vragen, opmerkingen of voor inschrijvingen kunt u steeds terecht bij:
Ontmoetingscentrum Polderbos
Polderbos 20, 9840 De Pinte
tel. 09 280 98 40
e-mail: sportdienst@depinte.be

Sportkampen
Tijdens de schoolvakanties organiseert de sportdienst altijd een sportkamp voor kleuters en kinderen van de lagere school. De sportkampen voor kinderen van de lagere school gaan door van
9.00 tot 12.00 en van 13.00 tot 16.00 uur. Er is opvang voorzien vanaf 8.00 uur en tot 18.00 uur ’s
avonds. De sportnamiddagen voor de kleuters gaan door van 13.00 tot 16.00 uur en ook hier
is opvang voorzien tot 18.00 uur.
Overzicht sportkampen en inschrijvingsdata:
Sportkamp paasvakantie: van maandag 12 april t.e.m. vrijdag 16 april 2010
Inschrijven kan op dinsdag 2 maart
Sportkampen zomer 2010:
KAMP 1: van maandag 5 juli t.e.m. vrijdag 9 juli 2010
Inschrijven kan op dinsdag 4 mei
KAMP 2: van dinsdag 13 juli t.e.m. vrijdag 16 juli 2010
Inschrijven kan op woensdag 5 mei
KAMP 3: van maandag 23 augustus t.e.m. vrijdag 27 augustus 2010
Inschrijven kan op dinsdag 11 mei
Belangrijke informatie in verband met de
inschrijvingen!
Zoals steeds is er een vaste inschrijvingsdag. Om 9 uur
krijgt elke geïnteresseerde deelnemer (inwoners en
schoolgaande jeugd in De Pinte of Zevergem) de mogelijkheid zich telefonisch in te schrijven. Dit tot onze
lijsten het maximum aantal deelnemers bereiken. Indien volzet, kan je inschrijven op de reservelijst. Om 14
uur krijgen alle andere geïnteresseerden de mogelijkheid zich telefonisch in te schrijven.
Opgelet, bij inschrijving zal voor inwoners een basistarief gehanteerd worden; voor niet-inwoners wordt er
een meerprijs gerekend.
Verdere info in verband met de thema’s van de kampen en de tarieven kan je vinden in de folders die
uitgedeeld zullen worden in de scholen van De Pinte
- Zevergem. Deze kunnen ook aangevraagd worden
bij de sportdienst (tel. 09 280 98 40).
Foto’s sportkamp kerstvakantie
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Bloso
• Sportkampen 2010
Bloso organiseert in alle schoolvakanties sportkampen voor jongeren tussen acht en achttien jaar.
Zij hebben een groot aanbod aan sportvakanties voor de jeugd. Voor meer informatie en brochures
kan je terecht bij de sportdienst of op de website van Bloso: www.bloso.be.
• Fietsweekends in de Bloso-centra
Bloso organiseert jaarlijks een aantal fietsweekends. Zo’n fietsarrangement start op zaterdagmorgen
en eindigt op zondag in de late namiddag. Ter plaatse worden een aantal fietsroutes aangeboden
waar iedereen, in familieverband of met de vrienden, volgens zijn eigen ritme kan aan deelnemen.
Meer informatie (prijs, plaats, programma, …) kan je vinden op www.bloso.be/fietsweekends. Voor
folders kan je ook terecht bij de sportdienst.

Heropening squashterreinen Polderbos
Na een grondige renovatie zijn de squashterreinen sinds half januari
terug in gebruik genomen. De tarieven blijven behouden.
TARIEVEN
									
Prijs per squashbeurt (40 minuten)
Inwoners van De Pinte: 			
E 2 / persoon
Niet-inwoner: 				
E 3 / persoon
10-beurtenkaart inwoner De Pinte:
E 20 + een gratis beurt
10-beurtenkaart niet-inwoner De Pinte: E 30 + een gratis beurt
Squashmateriaal (verhuur / squashbeurt)
1 racket: 		
E1
2 rackets: 		
E2
Voor wie nog niet vertrouwd is met de sport, zijn er spelregels te krijgen bij de sportdienst.

Start to run
Denk je al langer dat het tijd is voor meer beweging, maar kom je er niet aan toe? Dan is ‘start to
run’ absoluut iets voor jou! Met het ‘start to run’-programma kan iedereen, ongeacht leeftijd, op
slechts tien tot veertien weken een goede conditie opbouwen.
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Onder begeleiding van een ervaren lesgever kan iedereen naar eigen vermogen trainen en aan de
hand van een vast loopschema het gewenste resultaat bereiken. Op het einde van de lessenreeks
moet je in staat zijn om vijf kilometer te lopen.
Je conditie zal sterk verbeteren wanneer je begint met lopen. Die conditie gaat gepaard met het
uithoudingsvermogen waardoor je langer actief bezig kan blijven. Dit is niet alleen het geval op het
gebied van sport, maar je zult merken dat dit ook effect heeft op het werk, bij de dagdagelijkse
huishoudelijke taken, … Kortom: lopen is gezond, zowel lichamelijk als geestelijk.
Eind maart start de sportdienst met een gloednieuwe lessenreeks ‘start to run’. Deze lessenreeks
zal opgesplitst worden in een ‘start to run’-programma voor 55-plussers en een ‘start to run’ voor
volwassenen vanaf achttien jaar. Beide groepen zullen begeleid worden door een ervaren jogbegeleider.
De 55-plussers zullen tweemaal per week gedurende veertien weken samenkomen op de terreinen van Moerkensheide om er in groep onder begeleiding te
trainen. Er wordt getraind op maandag van 19.30 tot 21.00 uur
en op woensdag van 19.30 tot 21.00 uur. De derde training zal
individueel gebeuren. Deze lessenreeks wordt georganiseerd in samenwerking met de Vlaamse Atletiekliga. De eerste les vindt plaats
op maandag 22 maart 2010. De kostprijs voor deze lessenreeks
www.depinte.be

zal later meegedeeld worden. Hiervoor moeten we de financiële tussenkomst van de Vlaamse Atletiekliga afwachten.
De volwassenen vanaf achttien jaar zullen een maal per week samenkomen gedurende tien weken op maandag van 19.30 tot 21.00 uur.
Naast de begeleide sessies zal er ook individueel moeten getraind worden om het volledige programma tot een goed einde te brengen. Deze
lessenreeks wordt georganiseerd in samenwerking met de atletiekclub
De Pinte. Eerste les op maandag 12 april 2010. De kostprijs voor deze
lessenreeks bedraagt 20 euro.
Inschrijven voor deze lessenreeksen kan bij de sportdienst in het OCP of via 09 280 98 40. Opgelet:
inschrijven kan ten laatste op 15 maart 2010.

Kriebelmania							
Op donderdag 15 april 2010 gaan we met de kinderen van het vijfde en zesde leerjaar
die deelnemen aan het sportkamp in de paasvakantie naar Kriebelmania. Wij willen ook de kans
geven aan de jongens en de meisjes van het eerste en tweede middelbaar om hieraan deel te
nemen. Geïnteresseerden kunnen ons telefonisch contacteren, tel. 09 280 98 40. Gelieve vóór 29
maart 2010 je deelname te bevestigen bij de sportdienst. Zo kunnen wij een bus inlassen en eventueel een extra begeleider voorzien, naargelang het aantal inschrijvingen.
Onder begeleiding van lesgevers van de sportdienst kunnen geïnteresseerde jongens en meisjes
mee met de bus vanaf het Ontmoetingscentrum. Ter plaatse zijn de deelnemers vrij en beslissen ze
zelf met welke sporten ze willen kennismaken.
De kostprijs voor een dagje sport en plezier bedraagt 4 euro.
Wat?
Kriebelmania is een Oost-Vlaams jeugdsportevenement voor jongeren. Op deze dag kunnen zij
kennismaken met avontuurlijke sportdisciplines zoals muurklimmen, mountinbike, paardrijden,
schietsporten, speleologie, duiken, schermen en nog vele andere.
Wanneer?
Donderdag 15 april van 10 tot 16 uur
Waar?
Provinciaal Domein Puyenbroeck (Wachtebeke)
Indien je meer info wenst:
Bloso-Inspectiedienst Oost-Vlaanderen, tel. 09 243 12 80i, nspectie-oost-vlaanderen@bloso.be
Provinciebestuur Oost-Vlaanderen – dienst sport, tel. 09 243 12 31-32
sportpromotie@oost-vlaanderen.be
Sportdienst De Pinte, Polderbos 20, 9840 De Pinte, tel. 09 280 98 40, Sportdienst@depinte.be
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Joggingclub De Pinte, ook iets voor jou?
Vijf goede redenen om langs te lopen bij joggingclub De Pinte:
• je bent besmet door een loopmicrobe
• je bent overtuigd dat joggen een veelzijdige
buitensportactiviteit is
• je vindt samen joggen plezant
• je wilt je gezondheid en je conditie onderhouden of verbeteren
• je wilt je sportieve voornemens in 2010 waarmaken
Afspraak: elke dinsdagavond om 19.30 uur aan de parking van de
Sportwegel voor een kwartiertje gezamenlijke opwarming en stret-

ching en een recreatieve jogging van 5 tot 10 km in groepjes en op eigen tempo. Kom gerust eens
vrijblijvend langs!
Meer info?
Contacteer Geert Deconinck (tel. 09 282 48 24, jcdepinte@gmail.com) of kijk op
www.jcdepinte.be.
Noteer ook al dat op zaterdag 26 juni 2010 een speciale 300-minutenloop voor iedereen zal plaatsvinden ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan van de club!

Open recreantenbadmintontornooi
Na de succesvolle tornooien van de vorige jaren kunnen we niet anders dan
het dit jaar opnieuw te proberen evenaren. Ruim 100 spelers kruisten vorig
jaar de raketten in de verschillende disciplines.
Op zondag 7 maart 2010 maken we het OCP opnieuw onveilig met onze
badmintonkunsten.
Iedereen die ooit een badmintonracket heeft vast genomen en niet in competitie speelt, daag ik uit
om eens te komen spelen. Inschrijving is wel noodzakelijk.
Of heb je gewoon zin om eens te komen kijken? Het mag; je weet niet wat je ziet!
Een toffe, dolle bende die elkaar bekogelt met pluimpjes en er heel veel plezier aan beleeft. Echt
de moeite waard! Veel supporters maken het spelen veel leuker. We zijn het zeker, er heerst een
leuke sfeer die dag in de sporthal.
Volgende wedstrijden komen aan bod:
dubbel dames, dubbel heren van 9.00 tot ca. 13 uur
dubbel gemengd van 13.30 tot ca. 18.00 uur
Er zijn broodjes te krijgen tegen democratische prijzen.
Er zijn verschillende niveaus: goed, middelmatig, beginner en echte beginner.
Leuke prijzen worden verloot onder de deelnemers.
Heb je nog vragen?
E-mail onze man ter plaatste, Koen Verboom, gsfbddepinte@telenet.be.

TK Olympia brengt in april turnshow ‘Mevoika’
Na de adembenemende show ‘Time flies’ in 2006 en de bloedstollende turnshow ‘Walhalla’ in 2008, maakt TK Olympia De Pinte vzw zich op voor een
nieuw hoogtepunt: ‘Mevoika’, een spektakel voor groot en klein.
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We beloven je een wervelende show vol dans, sterk acteertalent, speciale effecten, maar vooral vol fantastisch turnen natuurlijk!
Wil ook jij dit gebeuren niet missen? Wees er dan bij op zaterdag 24 april (18.30 uur) of zondag
25 april (15 uur) in het OCP.
Kaarten kosten 10 euro voor volwassenen, 7 euro voor studenten (studentenkaart verplicht) en 3
euro voor wie jonger is dan twaalf jaar. Geïnteresseerd? Raadpleeg www.tkodepinte.be. Opgelet:
het aantal plaatsen per voorstelling is beperkt!

www.depinte.be

Nieuw tennisseizoen 2010
Binnenkort start het nieuwe tennisseizoen: van 1 april 2010 tot 31 maart 2011. Hieronder vindt
u enkele nuttige inlichtingen in verband met de vernieuwing van het lidmaatschap en voor de inschrijving van nieuwe leden.
Waar?		
Wanneer?
En daarna?

In het clubhuis van TKDP, Polderbos 3, De Pinte
Op 13, 14, 20 en 21 maart 2010 van 10 tot 12.30 uur
Elke zaterdag van 11 tot 12 uur (van begin april tot einde september)

LET WEL: wie komt tijdens de inschrijvingszittingen 13, 14, 20 en 21 maart 2010
• geniet een korting van 15 euro op het lidmaatschap;
• kan ook inschrijven voor initiatie op zondagen 14 en 23 maart 2010 tussen 10 en 12.30 uur
(gratis);
• kan ook inschrijven voor lessen en stages (betalend);
• kan ook een vast winteruur vastleggen (tennis in ballon tijdens de zes wintermaanden).
Voor bijkomende informatie: raadpleeg onze website www.tkdepinte.be.

Gezinsbond-De Pinte en GSF-De Pinte stellen voor
een initiatiecursus Nordic Walking

Nordic Walking is een sport die overgewaaid is uit Finland. Deze wandelmethode biedt tal van
gezondheidsvoordelen. Het vermindert spanningen in nek- en schouderzone, verhoogt het zuurstofverbruik in het hele lichaam en zorgt ervoor dat het hart efficiënter werkt. Het reduceert
stresshormonen, versterkt het immuunsysteem en vertraagt het verouderingsproces.
In tegenstelling tot joggen worden de gewrichten 30 % minder belast, het is 40 % tot 50 % effectiever dan wandelen zonder stokken. Aangezien ongeveer 90 % van de spiermassa actief arbeid
levert worden er veel overbodige calorieën verbrand.
Met Nordic Walking traint men vier van de vijf aspecten van de fysieke conditie: uithouding, kracht,
flexibiliteit en coördinatie. Nordic Walking gebeurt aan een aangenaam tempo (3,5 à 5 km/h), perfect voor mensen die even willen onthaasten of relaxen.
Heb je na deze uitleg zin gekregen om het eens te komen proberen, je bent er zeker welkom!
Wanneer en waar?
Op dinsdagen 20, 27 april en 4, 11 mei 2010 proberen wij deze wandelmethode onder de knie te
krijgen. We spreken af aan het bondslokaal om 19.30 uur.
Vooraf inschrijven (vóór 13 april) bij Inge Temmerman is nodig, zodat iedereen een paar stokken
heeft van gepaste lengte. Gelieve daarom ook uw lengte mee te delen. Inschrijven kan via e-mail,
inge.temmerman@telenet.be, of met een berichtje op 0477 62 60 59.
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Turnclub ‘Blijf Jong’ De Pinte
Blijf jong gedurende de volgende maanden:
maart, april, mei en juni
Elke maandag, dinsdag en donderdag
van 8.30 tot 9.30 uur
Niet tijdens schoolvakanties
En... ‘Blijf Jong’ zoekt een turnlerares
of kinesiste (op pensioen, ook welkom)
om les te geven op donderdag
van 8.30 tot 9.30 uur
of van 9.30 tot 10.30 uur
Een uur turnen of een uur stretching
Info: Nora, tel. 09 282 83 11

jeugd
Overzicht jeugdactiviteiten in ’t kort
• Nieuw speelplein voor Blijpoel | zie artikel hieronder
• Vakantiekamp | zie pag. 27
• Jobstudenten gezocht | zie pag. 27
Maart
zo. 7/3 		
za. 13/3
za. 13/3

Boottocht op de Noordzee | zie Agenda
(tot 28/3) Jeugdboekenweek | zie pag. 18
(en zo. 14/3) Boekenfeest | zie pag. 28

April
do. 15/4
za. 24/4

Kriebelmania | zie pag. 21
(en zo 25/4) Turnshow Mevoika | zie pag. 22

en nog veel meer, hierna ...

Speelobjecten aan de Blijpoel (Zevergem)
Tijdens de vergaderingen die eind 2009 werden gehouden, pleitten de aanwezigen
(namelijk afgevaardigden van de school, het wijkcomité Het Wijngaardeke, Chiro De Regenboog
en jonge ouders) voor het creëren van een kleine speelplek met natuurlijke speelobjecten. Het
grasplein aan de Blijpoel leek hiervoor ideaal. Deze plek ligt centraal in Zevergem, de school en de
Chiro liggen er op een boogscheut vandaan en er is weinig doorgaand verkeer.
Voor de inrichting van deze speelplek, werd gekozen voor klim- en klauterobjecten met een
hoge speelwaarde die goed passen in de natuurlijke omgeving.
Het college besliste eind december om de speelobjecten aan te kopen. Daarbij werd rekening
gehouden met de verschillende meningen (onder andere enquêtes, e-mails, …) van de bewoners
en verenigingen uit Zevergem. Het gemeentebestuur is er ook van overtuigd dat spelende kinderen
geen overlast kunnen zijn.
In maart of april 2010 zal de firma Robinia Int. bvba de speelobjecten op het grasveld aan de
Blijpoel plaatsen. Op lange termijn zijn er plannen om te zorgen voor een speelroute met kleine
educatieve speelobjecten in Zevergem. Het speelterrein aan de Blijpoel zal zeker geïntegreerd
worden in dit speeltraject.
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Voor meer informatie of vragen over het speelterrein of de -objecten kunt u terecht bij de
gemeentelijke jeugddienst, tel. 09 280 98 43, e-mail: jeugddienst@depinte.be).

www.depinte.be

Speelplein Amigos: werkingsperiode 2010
Veel ouders maken vooraf plannen voor hun kinderen tijdens de vakantieperiodes, daarom willen
we u alvast de data meegeven voor 2010.
Uw kind kan in 2010 terecht op het speelplein:
- tijdens de eerste week van de paasvakantie: van 5 t.e.m. 9 april 2010
- tijdens de zomervakantie:
• van maandag 19 t.e.m. vrijdag 23 juli 2010
(Opgelet: op woensdag 21 juli is er geen speelpleinwerking, feestdag)
• van maandag 26 t.e.m. vrijdag 30 juli 2010
• van maandag 2 t.e.m. vrijdag 6 augustus 2010
• van maandag 9 t.e.m. vrijdag 13 augustus 2010
• van maandag 16 t.e.m. vrijdag 20 augustus 2010
Tijdens de resterende weken kan uw kind deelnemen aan de activiteiten van de sportdienst en de
gemeentelijke kinderopvang De Speelark.
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Buitenschoolse kinderopvang De Speelark
Beveiliging
De Speelark vindt de veiligheid van de kinderen erg belangrijk, daarom wordt de toegang sinds kort
elektronisch beveiligd.
Elke bezoeker dient eerst aan te bellen en de deur wordt dan aan de hand van een drukknop door
een begeleider geopend. Dit geldt ook voor het verlaten van De Speelark.
Op die manier kan niemand de opvang ongemerkt binnenkomen of verlaten.
Kerst
Een sneeuwtapijt zorgde tijdens de kerstvakantie voor veel pret en gezelligheid in De Speelark. De
kinderen versierden de kerstboom en knutselden en speelden er op los.

Ook tijdens de tweede week van de paasvakantie kunnen alle kinderen van 2,5 (zindelijk) tot twaalf
jaar terecht in De Speelark. De lagereschoolkinderen en de kleuters hebben elk hun eigen lokaal,
waar ze naar hartenlust kunnen spelen met speelgoed aangepast aan hun leeftijd.

Enkele extra openingsdagen
woensdag 3 maart: pedagogische studiedag in
de Gemeentelijke basisschool
woensdag 10 maart: pedagogische studiedag
voor de Vrije basisschool De Pinte én Zevergem
Tijdens de paasvakantie is De Speelark open
op:
- maandag 12 april 2010		
- dinsdag 13 april 2010
- woensdag 14 april 2010
- donderdag 15 april 2010
- vrijdag 16 april 2010
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De eerste week van de paasvakantie kunnen alle kinderen vanaf dinsdag 6 april terecht bij
speelpleinwerking Amigos.
Tijdens vakanties of vrije dagen is De Speelark open van 7.30 tot 18.30 uur. Op woensdag van 11
tot 18.30 uur.
Inschrijven
Vooraf inschrijven is noodzakelijk, want de plaatsen zijn beperkt!
Dat kan vanaf de voorlaatste woensdag van de maand voor de volgende maand.
Dus: vanaf woensdag 24 maart kunt u inschrijven voor de maand april.
- online inschrijvingsformulier: www.depinte.be > Jeugd > Opvanginitiatieven > De Speelark
- het inschrijvingsformulier afgeven in het Ontmoetingscentrum (OCP), Polderbos 20
- tel. 0476 82 83 55 (tijdens kantooruren) of 09 280 98 49 (OCP)
- fax: 09 280 98 49
- e-mail: speelark@depinte.be

www.depinte.be

18de Tweedehandsbeurs
De dienst Opvanggezinnen van het OCMW De Pinte organiseert op zaterdag
24 april 2010 van 13.30 tot 16.30 uur haar 18de Tweedehandsbeurs.
Waar? In de Gemeentelijke Basisschool, Polderbos 1, De Pinte
Wat? - speelgoed, kinderfietsen
- kindermateriaal zoals buggy’s, bedjes en andere
- kinderkledij in goede staat (tot twaalf jaar)
Voor verdere info:
OCMW De Pinte, Dienst Opvanggezinnen, Kasteellaan 41, De Pinte, tel. 09 282 23 03

Woonzorgcentrum Scheldevelde zoekt jobstudenten (zomer 2010)
Het Woonzorgcentrum Scheldevelde (WZC) zoekt jobstudenten voor juli en augustus 2010 in de
diensten wasserij, onderhoud, keuken en verzorging.
De inhoud van de job:
• Wasserij: wassen, drogen, plooien en strijken van kledij van de gebruikers
• Onderhoud: schoonmaken van de kamers van de gebruikers en van de gemeenschappelijke
ruimtes
• Keuken: klaarmaken van de broodmaaltijden, opdienen, afruimen en afwassen
• Verzorging: wassen en aankleden van gebruikers, hulp bieden bij maaltijden, begeleiden van
gebruikers naar activiteiten
Voorwaarden:
• minimum achttien jaar zijn
• zelfstandig kunnen werken
• bij voorkeur een opleiding verpleegkundige, verzorgende of geneeskunde genieten, indien je
solliciteert voor een vakantiejob in de verzorging
Wij bieden een aangename werksfeer, een goede
opvang en begeleiding, de mogelijkheid
om zelfstandig het werk uit te voeren, de
mogelijkheid om in team te werken en
een goede verloning. Kandidaten kunnen terecht
bij:
Martine De Bouver
Kasteellaan 41, 9840 De Pinte
Tel. 09 280 72 95, fax: 09 282 32 54
E-mail: martine.debouver@ocmwdepinte.be

Vakantiekamp Woonzorgcentrum Scheldevelde
Zoals elk jaar vindt ook in 2010 een vakantiekamp plaats in het
Woonzorgcentrum Scheldevelde (vroeger spraken we van het Rust- en
Verzorgingstehuis Scheldevelde). Van zondag 15 augustus (19 uur) tot
en met vrijdag 20 augustus 2010 krijgen de gebruikers er gezelschap van
vrijwillige jongeren vanaf zestien jaar.
Dit kamp, in samenwerking met Joka vzw (Caritasgemeenschap), heeft als doel het in contact
brengen van jongeren met de leefwereld van de gebruikers en hen zodoende een aangename
week te bezorgen. De jongeren krijgen in ruil voor hun inzet gratis kost en inwoon.
Bij de maaltijden wordt er geholpen:
• om de gebruikers naar de refter en terug naar de kamer te brengen;
• bij het op- en afdienen.
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In de voormiddag gaan de vrijwilligers, individueel bij de gebruikers voor een babbeltje, een
wandeling of een gezelschapsspel. In de namiddag vindt er een activiteit plaats zoals een quiz, een
uitstap, een shownamiddag, volksspelen, gezelschapsspelen, barbecue, en dergelijke. ’s Avonds
zijn de jongeren vrij. Zij overnachten op het domein van het WZC.
Geïnteresseerden kunnen zich wenden tot:
Sandra De Moor, Kim Géron of Myriam De Riek
Woonzorgcentrum (WZC) Scheldevelde
Kasteellaan 41, De Pinte
Tel. 09 282 32 54
animatie@ocmwdepinte.be

Vakantiejobbeurs – 20 maart – OCP De Pinte
De ACV-jongerenwerking De Pinte - Zevergem organiseert een vakantiejobbeurs op 20 maart
2010 tussen 14 en 17 uur in het Ontmoetingscentrum Polderbos (OCP), Polderbos 20 in De Pinte.
Op de beurs kunt u terecht voor een overzicht van vakantiejobs in en rond de gemeente. Daarnaast
wordt er een informatiesessie voorzien over de rechten en plichten van de jobstudent en kunt u er
terecht met allerhande vragen hieromtrent.
De recent opgerichte ACV-jongerenwerking in De Pinte - Zevergem wil op deze manier
tegemoetkomen aan de vraag van jongeren om meer informatie over jobs in de eigen gemeente.
Dit bleek uit een bevraging die in 2009 door hen georganiseerd werd.

Boekenfeest! in de Vrije Basisschool De Pinte
Tijdens het weekend van 13 en 14 maart 2010 viert de Vrije Basisschool feest naar aanleiding van
de Vlaamse jeugdboekenweek.
Het Boekenfeest vindt plaats in en rond de sportzaal (ingang Polderdreef) en is voor iedereen
gratis toegankelijk op zaterdag van 12 tot 18 uur en op zondag van 10 tot 18 uur.
De ouderraad organiseert naar jaarlijkse gewoonte een boekenbeurs met een ruim aanbod aan
lees- en prentenboeken voor kinderen. Ook tieners en volwassenen vinden er vast iets dat hun
leeshonger kan stillen.
Er zijn tal van activiteiten: een boekencaravan waar bekende Pintenaren en leerlingen uit het zesde
voorlezen voor jong en oud. Een zoek-wedstrijd voor kinderen, een fotowedstrijd voor volwassenen,
een spannende quiz op zaterdagavond, een fris aperitiefconcert op zondagvoormiddag, een ludieke
inzameling van ‘uitgelezen’ boeken voor de klasbibliotheken. Ontdek ons Grote Leesbed …
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Wij nodigen u bijzonder uit op de tentoonstelling met werk van illustratrice Riske Lemmens,
winnaar van verschillende prijzen. Humor en fantasie zijn een rode draad in haar werk.
Iedereen van harte welkom!

welzijn
Wachtlijsten
- ma. 22 februari: Dr. I. Lampens
- di. 23 februari: Dr. W. Standaert
- wo. 24 februari: Dr. F. Pieters
- do. 25 februari: Dr. P. Van Renterghem
zaterdag 27 februari: Dr. K. Vanderlinden
zondag 28 februari: Dr. J. Dossche
www.depinte.be

- ma. 1 maart: Dr. A. Van Poucke
- di. 2 maart: Dr. P. Moisse
- wo. 3 maart: Dr. D. Van Renterghem
- do. 4 maart: Dr. M. De Smet
zaterdag 6 maart: Dr. D. Van Renterghem

zondag 7 maart: Dr. I. Lampens
- ma. 8 maart: Dr. P. Moisse
- di. 9 maart: Dr. P. Moisse
- wo. 10 maart: Dr. A. Brochez
- do. 11 maart: Dr. W. Standaert

maandag 5 april (paasmaandag): Dr. F. Pieters
- di. 6 april: Dr. M. De Smet
- wo. 7 april: Dr. P. Moisse
- do. 8 april: Dr. P. Moisse

zaterdag 13 maart: Dr. J. Dossche
zondag 14 maart: Dr. J. Dossche
- ma. 15 maart: Dr. D. Van Renterghem
- di. 16 maart: Dr. K. Vanderlinden
- wo. 17 maart: Dr. J. Dossche
- do. 18 maart: Dr. A. Van Hecke
zaterdag 20 maart: Dr. P. Van Renterghem
zondag 21 maart: Dr. K. Vanderlinden
- ma. 22 maart: Dr. G. Dujardin
- di. 23 maart: Dr. I. Lampens
- wo. 24 maart: Dr. J. Ossieur
- do. 25 maart: Dr. F. Pieters
zaterag 27 maart: Dr. G. Dujardin
zondag 28 maart: Dr. G. Dujardin
- ma. 29 maart: Dr. P. Van Renterghem
- di. 30 maart: Dr. A. Van Poucke
- wo. 31 maart: Dr. P. Moisse
- do. 1 april: Dr. G. Vande Casteele

zaterdag 10 april: Dr. A. Van Poucke
zondag 11 april: Dr. A. Van Poucke
- ma. 12 april: Dr. A. Brochez
- di. 13 april: Dr. W. Standaert
- wo. 14 april: Dr. K. Vanderlinden
- do. 15 april: Dr. G. Vande Casteele
zaterdag 17 april: Dr. P. Van Renterghem
zondag 18 april: Dr. P. Van Renterghem
- ma. 19 april: Dr. J. Dossche
- di. 20 april: Dr. A. Van Hecke
- wo. 21 april: Dr. G. Dujardin
- do. 22 april: Dr. I. Lampens
zaterdag 24 april: Dr. P. Moisse
zondag 25 april: Dr. P. Moisse
- ma. 26 april: Dr. J. Ossieur
- di. 27 april: Dr. F. Pieters
- wo. 28 april: Dr. P. Van Renterghem
- do. 29 april: Dr. A. Van Poucke
zaterdag 1 mei: Dr. P. Moisse

zaterdag 3 april: Dr. J. Ossieur
zondag 4 april: Dr. J. Ossieur
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 39 969 (E 1,50 / 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

De Ronde van 11

De Pinte op de fiets tegen onrecht en voor 11.11.11
Op zondag 30 mei 2010 fietsen 11 000 enthousiastelingen op een van de elf locaties in heel Vlaanderen
ten voordele van 11.11.11. In Bredene, Poperinge,
De Pinte, Zottegem, Lier, Zwijndrecht, Balen, Lommel,
Sint-Truiden, Lubbeek en Dilbeek wacht een parcours
van 20 km en voor de sportievelingen eentje van 50
km.
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De startgelden gaan integraal naar 11.11.11, zodat deze haar strijd tegen onrecht en armoede kan
blijven voeren. Daarom doen we ook een warme oproep aan alle lokale verengingen, bedrijven en iedereen die het Zuiden een warm hart toedraagt, om als bijzondere deelnemer mee
te fietsen. Dit betekent dat je meefietst en je deelname laat sponsoren voor 500 euro, 1 111 euro
of wel 2015 euro. Bedenk eens hoeveel verschil zo’n bedrag kan uitmaken ...
We zijn nog op zoek naar enthousiaste fietsers die willen meedoen. Of misschien heb je zin om
een speciale deelnemer te worden? Schrijf je dan als de gefietste bliksem in op
www.derondevan11.be of richt je tot de duurzaamheidsambtenaar, Mariska Samyn, mariska.
samyn@depinte.be.

Solidariteitsfeest voor de KWANGO
Zaterdag 17 april 2010

Ontmoetingscentrum Polderbos (OCP), Polderbos 20, De Pinte
De vzw Vrienden van de Kwango laat haar jaarlijks
solidariteitsfeest sinds enkele jaren plaatsvinden
in De Pinte. Onze succesformule: een verzorgde
maaltijd en een boeiend informatief luik.
Dit jaar is Marleen Temmerman aan het woord.
Zij is senator en de eerste vrouwelijke professor gynaecologie in België (UZ Gent), maar bij het grote
publiek vooral bekend door haar boek “Mama Daktari”. Hierin beschrijft
ze niet alleen enkele schrijnende ervaringen uit haar Afrikaanse praktijk,
maar maakt ze ons ook deelgenoot van momenten van vreugde en vriendschap, van warmte en blijdschap voor kleine dingen.
18.00 uur
20.00 uur

barbecue
Marleen Temmerman, gastspreker

Inkom: 18 euro voor volwassenen
9 euro voor kinderen tot twaalf jaar
(voor een welkomstdrankje, de barbecue én de gastspreker)
Graag inschrijven tegen 3 april 2010, vriendenvandekwango@skynet.be
Meer info: Rita Stevens, tel. 09 220 52 59
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Buddyproject ‘Metawonen Deinze’ zoekt vrijwilligers
Sinds april 2008 werd voor de regio Deinze een buddywerking opgestart voor mensen met een
psychische kwetsbaarheid. Metawonen Deinze werkt vanuit het Centrum voor Geestelijke gezondheidszorg en wordt overkoepeld door het Buddyproject Vlaanderen.
Zelfstandig wonen is voor mensen met een psychische kwetsbaarheid niet altijd evident. Soms
hebben mensen na een opname in een psychiatrisch ziekenhuis weinig tot geen sociale contacten
meer. Vaak is de hulpverlener nog de enige waartegen men kan praten en is de persoon in kwestie
voor de rest volledig op zichzelf aangewezen.
Door vriendschappelijk contact te organiseren wil Metawonen Deinze dit sociaal isolement doorbreken. Wij zijn ervan overtuigd dat iedereen nood heeft aan een deugddoend gewoon sociaal
contact.
Dit trachten we te realiseren door een vrijwilliger (‘buddy’) te koppelen aan iemand met een psychische kwetsbaarheid (‘deelnemer’). Samen ontmoeten zij elkaar op regelmatige basis om te gaan
wandelen, een kopje koffie te drinken, een tentoonstelling te bezoeken, een leuke babbel te hebben. De activiteiten die ze samen doen hangen af van de interesses van beide.
De bedoeling is dat het een gewoon sociaal contact is, dat voor beiden heel verrijkend kan zijn. Je
hoeft geen voorkennis of vooropleiding te hebben.
Metawonen Deinze is voortdurend op zoek naar vrijwilligers.
Ben jij sociaal voelend?
Kan je een paar uurtjes per week vrijmaken?
Sta je open voor mensen met psychische moeilijkheden?
Dan lijkt Metawonen Deinze iets voor jou!
Aarzel niet om contact op te nemen met
Merel Flamez, tel. 0494 40 36 72, e-mail: metawonendeinze@hotmail.com

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (GROS)
Oproep naar geïnteresseerde inwoners

Deze gemeentelijke adviesraad is een overkoepelend orgaan van de Pintse verenigingen die actief
zijn op vlak van ontwikkelingssamenwerking en mensenrechten. De GROS ondersteunt deze groepen en verenigingen en verdedigt hun belangen.
Huidige leden: Vrienden van de Kwango, Oxfam-Wereldwinkel, vzw Nona, Wereldsolidariteit,
Welzijnszorg, Damiaanactie, Davidsfonds, 11.11.11-comité, Vredeseilanden, Broederlijk Delen,
Parochiale werkgroep Geloofsgesprekken, geïnteresseerde inwoners, ambtshalve leden
Wie meent een zinvolle bijdrage te kunnen leveren aan deze raad kan zich melden bij:
Mariska Samyn
Duurzaamheidsambtenaar
Koning Albertlaan 1, 9840 De Pinte
e-mail: mariska.samyn@depinte.be
Voor meer info kunt u terecht op het nummer 09 280 80 98.
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ocmw
Hebt u recht op een verwarmingstoelage?
U kunt het hele jaar door een verwarmingstoelage aanvragen bij het OCMW van De Pinte.
Voor huisbrandolie, verwarmingspetroleum of bulkpropaangas
De gerechtigden op een verhoogde tegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering; de
gezinnen met een laag inkomen (< 14 887,95 euro verhoogd met 2 756,15 euro per persoon ten
laste) en de personen met schuldenoverlast kunnen een verwarmingstoelage genieten en moeten
hun toelage bij het OCMW aanvragen.
Er wordt geen rekening meer gehouden met de prijs van de brandstof, aan gelijk welk tarief kunt
u een aanvraag doen. Per huishouden en per kalenderjaar wordt er maximum 1 500 liter brandstof
in aanmerking genomen, met een maximumtoelage van 210 euro.
Opgelet: De toelage moet binnen de 60 dagen na de levering aangevraagd worden.
Gezinnen met een bescheiden inkomen
Gezinnen met een jaarlijks netto belastbaar inkomen lager of gelijk aan 26 000 euro konden in
2009 een toelage aanvragen bij de dienst Energiekorting van de FOD Economie, maar deze toelage
is niet voorzien in 2010.
Indien u nog geen aanvraag ingediend hebt voor het jaar 2009, is het nog mogelijk om een aanvraagformulier op te sturen tot en met 1 maart 2010.

Voor bijkomende inlichtingen kunt u contact opnemen met de Sociale dienst van het OCMW De
Pinte, Kasteellaan 41, De Pinte, tel. 09 280 93 01, e-mail: hendrika.stock@ocmwdepinte.be. Openingsuren: iedere maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9 tot 12 uur of volgens afspraak.

Vrijwilligers gezocht ...
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... voor het geven van lessen Nederlands
Het OCMW De Pinte is op zoek naar een vrijwilliger die Nederlandse les wil geven aan asielzoekers die verblijven in het lokaal opvanginitiatief in Zevergem (Blijpoel). Deze mensen bevinden zich
niet altijd in de mogelijkheid om cursussen Nederlands te volgen, gezien zij slechts tijdelijk op ons
grondgebied verblijven en vaak zijn de cursussen al gestart. Het spreken en begrijpen van de Nederlandse taal is positief voor de integratie van deze mensen.
Voelt u zich geroepen?
Neem contact op met Leen Claus, tel. 09 280 72 99, e-mail: leen.claus@ocmwdepinte.be (niet
aanwezig op woensdag).

www.depinte.be

... voor de dienst Animatie van het Woonzorgcentrum Scheldevelde
Heb je nog wat vrije tijd en hou je van bejaarde mensen? Ben je sociaal, sla je graag een babbel of
bied je graag hulp waar nodig? Dan ben jij misschien de persoon die wij zoeken.
In het Woonzorgcentrum Scheldevelde (vroeger spraken we van het Rust- en Verzorgingstehuis
Scheldevelde) wordt er al een geruime tijd gewerkt met vrijwilligers. Zij bieden hulp bij allerlei activiteiten die door de dienst Animatie georganiseerd worden. De vrijwilligers begeleiden gebruikers
bij uitstappen, zorgen voor vervoer, verzorgen de bar in het weekend en op speciale gelegenheden,
helpen de gemeenschappelijke ruimtes versieren, ...
Wil je meer weten?
Contacteer Sandra De Moor, verantwoordelijke voor de vrijwilligerswerking,
sandra.demoor@ocmwdepinte.be, tel. 09 280 93 05.

Woonzorgcentrum Scheldevelde:
• Vakantiekamp | zie pag. 27
• Jobstudenten gezocht | zie pag. 27

Tweedehandsbeurs OCMW | zie pag. 27

politie
Resultaten politiecontroles juli - augustus 2009
• Snelheidscontroles
Datum
Plaats
		
6 november
Grote Steenweg
7 november
Nieuwe Steenweg
9 november
Polderdreef
13 november
Baron de Gieylaan
18 november
Polderdreef
20 november
Polderdreef
23 november
Kruisken
25 november
Langevelddreef
1 december
Baron De Gieylaan
2 december
Nieuwe Steenweg
7 december
‘t Kruisken
11 december
Langevelddreef
12 december
Grote Steenweg
13 december
Nieuwe Steenweg
15 december
Grote Steenweg
30 december
Grote Steenweg

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

Aantal
overtredingen
8%
6%
7%
15 %
4%
2%
3%
6%
1%
3%
2%
8%
1%
1%
26 %
6%

• Alcoholcontroles
Datum en uur
Plaats
Gecontroleerde
		
bestuurders
			
7 november
N60
10

Aantal
positieve
ademtesten
0
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nieuws uit de raden
Samenvatting van de gemeenteraad van 16 november 2009
• Definitieve vaststelling rooilijnplan met bijhorend onteigeningsplan voor de Veldstraat.
• Verdeling subsidies 2009 voor ontwikkelingssamenwerking en financiële ondersteuning voor
noodhulp
• Goedkeuring huishoudelijk reglement voor het gebruik van de feestzaal en de vergaderruimte (tarieven en huurvoorwaarden) van de eigendom in de Baron de Gieylaan 27 - Parochiaal centrum,
met terugwerkende kracht vanaf 8 oktober 2009.
• Kennisname wijziging budget OCMW 2009.
• Kennisname budget 2010 Kerkfabriek Sint-Nicolaas van Tolentijn.
Goedkeuring wijziging budget 2009 Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart.
Kennisname budget 2010 Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart.
• Kennisname kostenbatenanalyse met betrekking tot de aanleg van het glasvezelnetwerk tussen
het gemeentehuis en enkele buitendiensten.

Samenvatting van de gemeenteraad van 14 december 2009
• De gemeenteraad geeft haar principieel akkoord met de oprichting van een gebouw voor de buitenschoolse kinderopvang en enkele aanverwante activiteiten op het braakliggende terrein naast
de serviceflats in de Bommelstraat. Goedkeuring bestek voor het aanstellen van een ontwerper.
• Sociaal woonbeleid in de gemeente De Pinte: Goedkeuring voorstel van het woonoverleg van 16
november 2009 waarbij gesteld wordt om het ‘objectief koop’ te stellen op 34 woningen en het
‘objectief kavels’ op 0 te brengen.
• Overdracht bevoegdheid voor de selectieve inzameling van groenten-, fruit- en tuinafval (GFT)
aan IVM.
• Goedkeuring subsidies jeugd-, sport- en cultuurverenigingen voor de werking van 2008.
• Kennisname budget OCMW voor het dienstjaar 2010.
• Goedkeuring gemeentelijke dotatie 2010 voor de politiezone Schelde-Leie: 791 207 euro voor de
gewone begroting en 48 840 euro voor de buitengewone begroting.
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• Kennisname van het ICT-plan opgesteld door de werkgroep digitalisering.

Samenvatting van de gemeenteraad van 15 december 2009
• Goedkeuring belastingen voor het jaar 2010
- Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting: 7,2 %
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing: 950
• Goedkeuring belastingen voor de aanslagjaren 2010 tot en met 2013
- Belasting op het afleveren van administratieve stukken
- Belasting op het bouwen en herbouwen van gebouwen
- Gemeentebelastingen – tweede verblijven
- Belasting op plaatsen van kramen op het openbare domein of op privé-domein langsheen het
openbare domein
- Gemeentebelastingverordening op de aanvragen tot of melding van het exploiteren of veranderen van hinderlijke inrichtingen
- Gemeentelijke belasting op het weghalen van afvalstoffen en het niet-reglementaire gebruik van
www.depinte.be

de gemeentelijke glascontainers en publieke vuilnisbakken
- Belasting op taxi’s
- Belasting op tijdelijke privatisering van het openbare domein
- Opcentiemen op de gewestelijke heffing ter bestrijding van de verkrotting
• Goedkeuring van het meerjarig financieel beleidsplan, de beleidsnota en de financiële nota van
het budget 2010.
• Kennisname brief gouverneur betreffende de goedkeuring van het Gemeentelijk Algemeen
Nood- en interventieplan (GANIP).
Punten aangevraagd door gemeenteraadsleden:
• Bespreking leegstaande gebouwen en bedrijfsruimten en verkrotting: De gemeente dient lijsten
bij te houden van woningen die leegstaan en woningen die verwaarloosd of onbewoonbaar zijn.
In 2008 werden er 44 woningen doorgegeven aan het Vlaamse Gewest, in 2009 waren dat er 62
(inclusief woningen met bedrijfsruimten).

Uit de adviesraden
Hieronder vindt u enkele interessante punten uit de verslagen van de adviesraden. De verslagen zelf
vindt u op www.depinte.be > Publicaties > e-bibliotheek > Verslagen > Adviesraden.
MINA-raad 2009-10-15:
• Advies verkavelingsaanvraag Langevelddreef - Spoorweglaan - Berkenlaan
MINA-raad 2009-11-19:
• Advies betreffende Samenwerkingsovereenkomst Vlaams Gewest
• Stand van zaken plas Hageland
• Voorstel van IVM betreffende de selectieve inzameling van GFT-afval
GROS 2009-10-20:
• Toekenning subsidies ontwikkelingssamenwerking
Zovla 2009-03-10:
• Bespreking project boekbaby’s
• Goedkeuring begroting 2009
Gecoro 2009-10-22:
• Advies (ongunstig) betreffende verkaveling Van Speybroeck – Langevelddreef
Gecoro 2009-11-26
• Bespreking stand van zaken beeldkwaliteitsplan Zevergem Dorp
Sportraad 2009-04-30:
• Bespreking nieuw subsidiereglement
Jeugdraad 2009-12-02:
• Project brandveilige jeugdlokalen
• Herwerking subsidiereglement
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meldingen
Contactformulier
U vindt ook een Contactformulier op www.depinte.be onder ‘Leven & Wonen’ (elektronische verzending mogelijk).
Hebt u vragen, opmerkingen, klachten of suggesties in verband met onze gemeente?
Vul onderstaand formulier in.
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

