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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

Goesting in de Week van de Amateurkunsten | zie pag. 15

22/05:
22/05:
30/05:
10/06:
27/06:
04/07:

Duurzaam winkelen-dag | zie pag. 10
Start Met belgerinkel naar
de winkel | zie pag. 11
Fair trade-dag | zie pag. 30
Fietsenverkoop | zie pag. 4
Sinksen Kermis | zie achtercover
De ronde van 11 | zie pag. 31
Zitdag belastingen | zie pag. 4
Gemeentelijke fietstocht | zie pag. 17
Feest van de Vlaamse
Gemeenschap | zie pag. 16

Sluitingsdagen gemeentehuis, bibliotheek, OCP, PWA
• zaterdag 1 mei 2010 (Dag van de Arbeid)
• maandag 3 mei 2010
• donderdag 13 mei 2010 (Hemelvaart)
• zondag 23 mei 2010 (Pinksteren)
• maandag 24 mei 2010 (pinkstermaandag)
Op dinsdag 15 juni 2010 is het OCP gesloten (personeelssportdag).

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

Infokrant
mei - juni 2010

agenda

2010

mei - juni

do. 22/4

tot eind mei - De Pinte - gratis
Week van de Amateurkunsten
| zie pag. 15
Gemeente De Pinte (i.s.m.)
Céline Meheus: 09 280 98 43

mei
za. 1/5

om 14 uur - Kerkplein Melsen E 1 (leden) / E 3
Erfgoedwandeling
VELT Scheldevallei
09 282 88 02

za. 1/5

om 15 uur - Kerkplein De Pinte
Bedevaart Oostakker / vervoer
van zieken
Ziekenzorg De Pinte
Magda Beschuyt: 09 282 36 94

zo. 2/5

om 14 uur - kerk De Pinte - E 2
Gezinswandeling met gids
Markant
Th. Van den Daelen: 09 282 85 29

zo. 2/5

om 14.30 uur - ’t Burreken, Perreveld 14, Zegelsem (Brakel) - gratis
Wandeling voorjaarsbloei
Natuurpunt Boven-Schelde
Dirk Fiers: 0494 39 52 97

do. 6/5

za. 8/5
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om 19.15 uur - kerk Zevergem
Gezellig fietsen in de omgeving v
Zevergem | zie pag. 18
KVLV Zevergem i.s.m. Buurtvereniging Het Wijngaardeke
Marianne Aerssens: 09 222 42 48
van 13.30 tot 18 uur - gemeenteplein (a/h gemeentehuis) - gratis
Duurzaam winkelen-dag | zie
pag. 10 / Startdag Met belgerinkel naar de winkel | zie pag.
11 / Dag van de fair trade | zie
pag. 30
Gemeente De Pinte
Mariska Samyn: 09 280 80 98

zo. 9/5

om 9 uur – Kerk Schelderode
- gratis
Wandeling ‘landschappen en
monumenten’
Natuurpunt Boven-Schelde
Fernand Daenekynt: 09 362 79 78

do. 20/5

om 19.15 uur - kerk Zevergem
Gezellig fietsen in de omgeving v Zevergem | zie pag. 18
KVLV Zevergem i.s.m. Buurtvereniging Het Wijngaardeke
Marianne Aerssens: 09 222 42 48

zo. 9/5

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

vr. 21/5

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

vr. 21/5

om 19 uur (jeugd tot 12 j.), om
19.30 uur (oudere jeugd en volw.)
- Moerkensheide – E 5 / E 1
(jeugd)
7de Bodysol-Jogging | zie pag.
24
Voetbalclub Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be

za. 22/5

vanaf 9 uur jeugd, vanaf 13 uur
volw. – Moerkensheide – gratis
Bodysol-Patrick-Cup (minivoetbaltornooi) | zie pag. 24
Voetbalclub Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be

za. 22/5

om 10 uur - achterzijde gemeentehuis
Verkoop gevonden fietsen
| zie pag. 4
Gemeente De Pinte
Isabel Coppens: 09 280 80 89

di. 11/5

om 20 uur - raadzaal gemeentehuis
Workshop Voedselteams | zie
pag. 10
Provinciale infolijn: 0800 94 808
www.duurzaamwinkelen.be

di. 11/5

om 20 uur - Piramidezaal Begonia, Pintestr. 29 - E 2
Vrouwenpraatcafé: Engeltjesmaaksters - abortus toen
het niet mocht door Diane De
Keyzer
Curieus DP-Z
Eliane Plastria: 09 282 60 98

vr. 14/5

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

za. 15/5

van 14 tot 17.30 uur (inschrijven
vanaf 13 uur) - Parking Tragelweg
Lembeke - iedereen welkom
ARDF-wedstrijd in de Lembeekse Bossen
Amateur Radioclub DP-Z
julien.van.severen@pandora.be

za. 22/5

van 18.30 tot 20.30 uur – Moerkensheide – E 18 (volw.) / E 10
(kind.)
Verzorgde eindeseizoensbarbecue | zie pag. 24
Voetbalclub Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be

za. 15/5

om 18.30 uur – CC ’t Groenendal, Brandegemse Ham, Merelbeke - gratis
Vleermuiswandeling
Natuurpunt Boven-Schelde
David Galens: 0474 22 93 12

za. 22/5

doorlopend – Veldblomme, Veldstraat 50 - gratis
Countdown 2010, 100-soorten
wandeling
Natuurpunt Boven-Schelde
Luc Verstraeten: 09 362 81 67

za. 8/5

om 13.30 uur - Scheldevelde
- supporters welkom
Wedstrijd 3 Kampioenschap
2010
De Scheldeveldevissers
Werner De Klerck: 09 282 99 01

za. 15/5

om 20 uur - OCP - E 10 (VVK) /
E 12 / E 5 (6-12 j.) / gratis (-6 j.)
Concert ‘Lentebloesems’
Harmonieorkest De Pinte
Yves Gazelle: 0476 28 55 07
www.harmonieorkest.be

zo. 23/5

om 7 uur – Carrefour Zwijnaarde
(carpooling)
Vogeltocht Middenkust
Natuurpunt Boven-Schelde i.s.m.
Natuur.Gent
Guy Huylebroeck: 0473 89 42 09

za. 8/5

vanaf 14 uur - Breughellaan 18a
Opendeurdag De Boomhut
- mulicultureel festival
Leefschool De Boomhut
Marleen Goossens: 09 282 54 75

zo. 16/5

van 8 tot 12 uur - Dorp
(Zevergem)
Bloemenmarkt | zie pag. 18
De Wezel
www.dewezel.be

zo. 23/5

vanaf 10 uur jeugd, vanaf 14 uur
volw. – Moerkensheide – gratis
Bodysol-Patrick-Cup (minivoetbaltornooi) | zie pag. 24
Voetbalclub Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be

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

ma. 24/5 van 11.30 tot 13.30 uur – Moerkensheide – E 18 (volw.), E 10
(kind.)
Verzorgde eindeseizoensbarbecue | zie pag. 24
Voetbalclub Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be
ma. 24/5 om 14.30 uur (dames) en om
17.15 uur (heren) - Groenstraat
- inschrijven in OCP
Wielerwedstrijden: Internationale dames Elite en Parochianenkoers (heren)
Wielerclub De Pinte
Chris Folens: 0479 33 99 37
wielerclub-de-pinte@skynet.be
ma. 24/5 om 14 uur - Bondslokaal - E 3 /
E5
Gezinsfietstocht
Gezinsbond DP-Z
Frans Naessens: 09 282 58 37
ma. 24/5 om 14.30 uur (dames) en om
17.15 uur - Café Bora Bora /
Groenstraat
Wielerwedstrijden: Internationale dames Elite en Parochianenkoers (inschrijving: OCP,
prijsdeling: café Bar-On)
Wielerclub De Pinte
Chris Folens: 0479 33 99 37
wielerclub-de-pinte@skynet.be
di. 25/5

do. 27/5

vr. 28/5

za. 29/5

om 14 uur - Destelbergen - E 2 /
E4
55+: bezoek firma Gandaham
Gezinsbond DP-Z
A.Van Raemdonck: 09 282 78 88
om 14 uur - Parochiaal Centrum
- gratis
Info-namiddag over horen en
slechthorendheid
Okra De Pinte
Erick Baerts: 09 282 54 87
om 14 uur - OCP
Fietsen (35 km)
Okra De Pinte
Arnold Hanssens: 09 281 10 67

zo. 30/5

zo. 30/5

do. 3/6

vanaf 14 uur - De Veldblomme
Oldtimermeeting met spreker
Amateur Radioclub DP-Z
julien.van.severen@pandora.be

do. 3/6

om 19.15 uur - kerk Zevergem
Gezellig fietsen in de omgeving v Zevergem | zie pag. 18
KVLV Zevergem i.s.m. Buurtvereniging Het Wijngaardeke
Marianne Aerssens: 09 222 42 48

za. 5/6

vanaf 10 uur (tot 6/6 om 17 uur)
- Mattestraatje (Zevergem)
Velddag (opstellen zendapparatuur)
Amateur Radioclub DP-Z
julien.van.severen@pandora.be

om 19.30 uur - Bondslokaal - E
20 (leden) / E 25
Exotisch koken: gerechten uit
Oost-Timor
Gezinsbond DP-Z
Greet Vanderbiesen: 09 282 85 77

za. 12/6

om 13.30 uur - Scheldevelde
- supporters welkom
Wedstrijd 4 Kampioenschap
2010
De Scheldeveldevissers
Werner De Klerck: 09 282 99 01

za. 12/6

van 14 tot 17 uur - containerpark
- gratis
Demonstratie composteren
(Juni Compostmaand) | zie pag.
9
Gemeente De Pinte
Ingrid Scheerlinck: 09 280 80 24

zo. 13/6

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

za. 5/6
en
zo. 6/6

van 14 tot 18 uur - E 1
per tuin / E 3 (alle tuinen)
Ecotuinweekend: Bezichtigen
diverse tuinen in De Pinte,
Nazareth en Merelbeke
VELT Scheldevallei
09 282 88 02

zo. 13/6

om 10 uur – ingang fort Sint-Jan,
Stropersstraat, Stekene - gratis
Kennismaking met het natuurinrichtingsproject Stropersbos
Natuurpunt Boven-Schelde
Christiaan De Schuijmer:
0495 86 29 18

zo. 6/6

om 12 uur
Lentelunch
Curieus
Monique Vanginderdeuren:
09 282 75 15

do. 17/6

om 19.15 uur - kerk Zevergem
Gezellig fietsen in de omgeving v Zevergem | zie pag. 18
KVLV Zevergem i.s.m. Buurtvereniging Het Wijngaardeke
Marianne Aerssens: 09 222 42 48

zo. 6/6

tussen 14 en 14.30 uur - CMkantoor Kerkplein - E 2 / gratis
(-12 j.)
Fiets je fit (40 of 25 km) | zie
pag. 25
Pasar DP-Z i.s.m. CM De Pinte
Guy De Geyter: 09 282 52 48

vr. 18/6

om 13.30 uur - kerk De Pinte E4
Geleid bezoek aan
Sint-Baafsabdij Gent
Markant
Th. Van den Daelen: 09 282 85 29

vr. 18/6

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

di. 8/6

om 13.30 uur - Scheldevelde
- supporters welkom
Wedstrijd 1 Vissen enkel met
levend aas
De Scheldeveldevissers
Werner De Klerck: 09 282 99 01
om 20 uur - kerk De Pinte - E 10
(vvk) / E 12
Europa Cantat! (benefietconcert voor Nona) | zie pag. 32
vzw Nona: 09 282 85 78
van 8 tot 14.30 uur (vertrek) - De
Pinte - E 8 (vvk, zonder ontbijt)
De Ronde van 11 (fietstocht
met ontbijt t.v.v. 11.11.11) | zie
pag. 31
Gemeente De Pinte
Mariska Samyn: 09 280 80 98

vr. 11/6

Juni

do. 10/6
za. 29/5

Sint-Pietersplein / Gent
Trekpaardenfeest
Gezinsbond DP-Z
Frans Naessens: 09 282 58 37

vr. 11/6

om 20 uur - Piramidezaal Begonia, Pintestr. 29 - E 2
Vrouwenpraatcafé: Esoterie
en de 13 wonderen voor Genezing door Huguette Vandersteen
Curieus DP-Z
Eliane Plastria: 09 282 60 98
van 9 tot 12 en van 13.30 tot 16
uur - raadzaal gemeentehuis
Zitdag belastingaangifte | zie
pag. 4
FOD Belastingen
Isabel Coppens: 09 280 80 89
om 14 uur - OCP
Fietsen (35 km)
Okra De Pinte
Arnold Hanssens: 09 281 10 67

vr. 18/6

vanaf 20 uur - schoolfeesttent
achter de kerk in Zevergem gratis
Praatcafé met geestige
streekbieren
Ouderraad Vrije Basisschool
Zevergem
www.vbszevergem.be

vr. 18/6

(tot 20/6) - info zie Groenlink nr.
2 (april-juni)
Moerassen van Haute-Semois
en het militair domein Landbruch
Natuurpunt Boven-Schelde
Christiaan De Schuijmer:
0495 86 29 18
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zo. 20/6

Nog te bepalen
Stadsbezoek met gids
Gezinsbond DP-Z
Piet Dhaenens: 09 282 76 17

do. 24/6

om 14 uur - Gent - E 2
55+: bezoek AVS
Gezinsbond DP-Z
A. Van Raemdonck: 09 282 78 88

vr. 25/6

za. 26/6

za. 26/6

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

zo. 27/6

om 9.50 uur - gemeenteplein (a/h
gemeentehuis) - gratis
Gemeentelijke fietstocht | zie
pag. 17
Gemeente De Pinte
Isabel Coppens: 09 280 80 89

zo. 27/6

om 10 uur - Het Wijngaardeke
- E 8 (volw.) / E 5
Straatfeest | zie pag. 18
Het Wijngaardeke
Willy Hoof: 0494 67 34 08

om 9 uur - OCP
Dagfietstocht
Okra De Pinte
Arnold Hanssens: 09 281 10 67
van 13 tot 18 uur - Sportwegel
-E3
300-minutenloop (jogging) ter
gelegenheid van 30 jaar Joggingclub De Pinte | zie pag. 25
Joggingclub De Pinte
Geert Deconinck: 09 282 48 24

zo. 27/6

om 13.30 uur - Dorp Zevergem
Wielerwedstrijd voor aspiranten (12 tot 14 j.)
Wielerteam Morel & zn
Luc Verkinderen: 0477 30 03 27

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

leven & wonen
Hulp nodig bij het invullen van de belastingaangifte?
De zitdag voor het invullen van de belastingaangifte in De Pinte vindt plaats op donderdag 10 juni
2010 tussen 9 tot 12 uur en 13.30 tot 16 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.
Belastingplichtigen kunnen hun aangifte eveneens laten invullen bij de FOD Financiën, Zuiderpoort
Blok B, Gaston Crommenlaan 6, 9050 Gent. Dit kan in juni tot de uiterste datum voor het indienen
van de aangifte (30 juni 2010), elke werkdag van 9 tot 15 uur.
Federale Overheidsdienst Financiën
Controle Gent 12
tel. 02 579 21 50

Zaterdag 22 mei: Verkoop gevonden fietsen
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Het gemeentebestuur gaat over tot de verkoop van achtergelaten en gevonden fietsen op zaterdag
22 mei 2010 om 10 uur aan de garage / achterzijde van het gemeentehuis (zijde Koning Albertlaan). De aangekochte fietsen dienen ter plaatse betaald en dadelijk meegenomen te worden.

Prijsstijging elektronische identiteitskaarten
De prijs van de elektronische identiteitskaart is gestegen van twaalf naar veertien euro sinds 1 april
2010. Dit ten gevolge van een stijging van de prijsindex. Nieuwe prijzen dringende procedure: 113
euro, heel dringende procedure: 177 euro. Het elektronische identiteitsdocument voor kinderen
(kids-ID) kost nog altijd 3 euro, maar de prijs voor de dringende procedure kost voortaan 106 euro,
heel dringende procedure: 170 euro.

Reizen

Vraag tijdig de nodige documenten aan
Om naar het buitenland te reizen, neem je best tijdig je voorzorgen. Vraag dus tijdig de nodige

reisdocumenten aan. Voor een aantal landen volstaat een identiteitskaart. Andere landen eisen een
reispas, eventueel met visum, of ook nog een inentingsbewijs. Inlichtingen over reisvoorwaarden
zijn te krijgen bij de Dienst burgerzaken, in je reisagentschap, bij de ambassade van het land van
bestemming in Brussel of op de website www.diplomatie.be van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken.
Ouderlijke toestemming bij minderjarigen voor een reis naar het buitenland
Dit document kan aangevraagd worden bij de Dienst burgerzaken of kan op de gemeentelijke
website gedownload worden bij Publicaties > e-Bibliotheek. Als een minderjarige alleen of zonder
ouder(s) naar het buitenland reist, kan men een verklaring van de ouder(s) meenemen waarin ze
toestemming geven voor deze reis. De handtekening moet gewettigd worden door een gemachtigde beambte van de Dienst burgerzaken (identiteitskaart van de ouders voor te leggen!). Het
document kan in het buitenland door de officiële instanties (politie, douane, diplomatieke posten
…) gevraagd worden en is soms zelfs verplicht.
Elektronische identiteitskaarten
Controleer ook of uw identiteitskaart nog voldoet aan de gestelde voorwaarden per land. Raadpleeg hiervoor ook de bovengenoemde website van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse
Zaken.
Voor de meeste landen volstaat de elektronische identiteitskaart als geldig reisdocument wanneer
het nog zes maanden geldig is na datum van terugkomst.
Wanneer uw identeitskaart hier niet aan voldoet, vraag tijdig een nieuwe identiteitskaart aan bij de
Dienst burgezaken. Hierbij moet je rekening houden met een minimum leveringstermijn van drie
weken. In de zomerperiode kan dit oplopen tot vier weken.
Kids-ID: een elektronisch identiteitsdocument voor - 12-jarigen
Kinderen onder de twaalf jaar moeten om te reizen vergezeld zijn van de ouder(s) of de toestemming hebben van de
ouder(s) en in het bezit zijn van een reisdocument geldig voor
de bestemming, zijnde een paspoort of een identiteitsbewijs.
Het elektronische identiteitsdocument voor Belgische kinderen onder de twaalf jaar of het Kids-ID heeft dezelfde functie
als het vroeger papieren identiteitsbewijs. Het dient om de
identiteit van het kind te bewijzen en is een geldig reisdocument. Het geldt als identiteitsbewijs in dezelfde landen als het vorige papieren identiteitsbewijs.
Check voor alle zekerheid via de website www.diplomatie.be.
Het document is niet verplicht en wordt enkel door de gemeente afgeleverd op aanvraag.
Contractueel is vastgelegd dat de producent het kids-ID binnen de zes weken na ontvangst van de
aanvraag moet leveren. Wij rekenen op een leveringstermijn van ongeveer drie weken. Vraag dus
tijdig het elektronische identiteitsdocument aan!
Opgelet: De kinderen moeten aanwezig zijn bij de aanvraag van het Kids-ID. Bij de aanvraag hebben wij ook een pasfoto nodig die voldoet aan volgende voorwaarden:
• een recente foto in zwart/wit of kleur
• een heldere effen achtergrond (wit!)
• de vereiste afmetingen (4,5 cm op 3,5 cm)
Schoolfoto’s voldoen dus meestal niet aan deze voorwaarden!

Het win-win aanwervingsplan

Uitzonderlijke voordelen voor ondernemingen en extra troeven voor werkzoekenden
Dit ‘win-win aanwervingsplan’ is sinds 1 januari 2010 van
toepassing en voorziet uitzonderlijke voordelen voor uw
onderneming wanneer u werkzoekenden aanwerft.
Voordelen voor uw onderneming
Bovenop de bestaande maatregelen van vermindering van
de werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid (in sommige gevallen bijna een volledige vrijstelling) kunt u nu
een vrijstelling genieten van betaling van het nettoloon
van 750 tot 1 100 euro per maand.
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Welke ondernemingen komen hiervoor in aanmerking?
Alle werkgevers uit de privésector en bepaalde werkgevers uit de openbare sector.
Voordelen voor de werkzoekende
Voor de werkzoekenden die het in deze crisisperiode het meest nodig hebben, betekent dit plan
dus een ongeziene troef om hun (her)inschakeling op de arbeidsmarkt te vergemakkelijken met
een volwaardige arbeidsovereenkomst, een correct loon en de gebruikelijke voordelen.
Welke werkzoekenden komen in aanmerking?
Dit plan beoogt vier doelgroepen:
• jongeren onder de 26 jaar zonder diploma hoger secundair onderwijs die minimum drie maanden
ingeschreven zijn als werkzoekende;
• jongeren onder de 26 jaar met maximum een diploma hoger secundair onderwijs die minimum
zes maanden ingeschreven zijn als werkzoekende;
• de uitkeringsgerechtigde werklozen van minstens 50 jaar die minimum zes maanden ingeschreven zijn;
• de werkzoekenden die minstens een en maximum twee jaar werkloos zijn.
Deze maatregel geldt niet voor werknemers die tewerkgesteld worden in het stelsel van dienstencheques.
Bent u geïnteresseerd als onderneming? Denkt u dat u als werkzoekende in aanmerking komt voor een werkkaart? Aarzel dan niet en neem contact op met PWA De Pinte,
Marianne Aerssens, Gemeentehuis De Pinte, Koning Albertlaan 1, 9840 De Pinte, tel. 09 280 80 68,
e-mail: pwa@depinte.be.

milieu en duurzaamheid
Milieukalender
• Containerpark
Het containerpark is gesloten op vrijdag en zondag en op wettelijke feestdagen.
Openingsuren
maandag 		
dinsdag 		
woensdag 		
donderdag 		
zaterdag 		

/
9 -12
/
9 -12
9 -12

13 – 16 uur
13 – 16 uur
13 – 16 uur
13 – 19 uur (zomeruurregeling)
13 – 17 uur
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Bij een bezoek aan het containerpark dient u zich altijd een kwartier vóór sluitingstijd te registreren.
• Composteren
Interesse in de aankoop van een compostvat, compostbak of wormenbak? Bestellen kan bij de
milieudienst (tel. 09 280 80 24, milieudienst@depinte.be).
Compostvat: 13,5 euro *
Compostbak: 27 euro*
Wormenbak: 10 euro*
* levering aan huis inbegrepen
Beluchtingsstok: 2 euro
De compostvaten en –bakken zijn vervaardigd uit gerecycleerde kunststof.
Er zijn demonstraties composteren op de demoplaats aan het containerpark op zaterdag 12 juni
en tijdens de bloemenmarkt, Dorp Zevergem, op zondag 16 mei.
www.depinte.be

Tijdens deze demo’s geven de Compostmeesters tips en uitleg over compost(eren).
In het artikel over Juni Compostmaand (p. 9) leest u meer over het thema van dit jaar en wat u
kunt winnen!
• Herbruikbare goederen
De vzw Ateljee (tel. 09 224 07 15) haalt gratis herbruikbare goederen op. U kunt de herbruikbare goederen ook zelf brengen naar de Kringwinkel Ateljee, Slachthuisstraat 18 in Deinze
(open van maandag tot vrijdag van 10 tot 18 uur, op zaterdag van 10 tot 17 uur). Meer info op
www.ateljee.info.
• Klein Gevaarlijk Afval (KGA)
De inzameling gaat door op vrijdag 18 juni van 9 tot 12 uur op het dorp van Zevergem en van
13 tot 16 uur in de Kastanjestraat, op zaterdag 19 juni van 10 tot 16 uur aan de achterzijde van
het gemeentehuis.
Enkel KGA van huishoudelijke oorsprong kan aan de chemocar aangeboden worden. Normaliter
is de inhoud van een KGA-box voldoende groot om het KGA te stockeren in de periode tussen
de inzamelingen. Recipiënten met een groot volume (bijvoorbeeld verfpotten) en grotere stukken
(bijvoorbeeld tl-lampen) kunnen uiteraard apart aangeboden worden. Globaal gezien kan men
stellen dat de totale aangeboden hoeveelheid zelden 10 kg zal overschrijden. Mocht men toch een
grotere hoeveelheid willen aanbieden (bijvoorbeeld bij een opruiming) dan wordt hij/zij verzocht de
gemeente hiervan op de hoogte te brengen, samen met de datum en plaats en een overzicht van
het aangeboden KGA.
Raadpleeg de Kalender Selectieve Ophaling 2010 voor meer informatie betreffende de afvalinzamelingen. Op www.depinte.be > Milieu en Duurzaamheid > Afval > Milieukalender vindt u, naast
de gewone afvalkalenders, ook een verwijzing naar de online kalender van IVM om de ophalingen
in De Pinte – Zevergem op te vragen. U kunt hiermee op straat, maand en afvalfractie zoeken.

Wijzigingen containerpark
Enkel nog betalen via overschrijving voor containerpark
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, 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.
Wegname perscontainer
Vanaf 1 juni 2010 wordt de perscontainer op het betalende gedeelte weggenomen. Bezoekers
maken namelijk te veel misbruik van deze container door er gewoon restafval in te gooien.
De container voor grof vuil op het containerpark is enkel voor groot brandbaar afval dat te groot is
voor de huisvuilzak, bijvoorbeeld tuinstoel, groot speelgoed, matras, tapijt ...
Het meebrengen van huisvuilzakken op het containerpark staat gelijk aan sluikstorten en kan dus
beboet worden!
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Wie snoeihout hakselt, moet minder naar het milieupark
De IVM subsidieert de aankoop van een nieuwe hakselaar
Wat is hakselen?
Hakselen is het verkleinen van snoeiafval, zoals takken, haagscheersel en kleine stammetjes.
Het versnipperde hout, de gebroken schors en het versneden
blad kunnen als mulchlaag gebruikt worden of ze kunnen gecomposteerd worden.
Welke voordelen biedt hakselen?
Met hakselen worden kosten vermeden voor de ophaling en
verwerking van het snoeihout. Dankzij het hakselen moet het
gesnoeide materiaal niet meer naar het containerpark gebracht worden.
Het snoeihout wordt verkleind zodat het beter gebruikt kan
worden in de tuin als mulchlaag of bodembedekking. Een perfecte toepassing van het beginsel van
het kringlooptuinieren.
IVM geeft een subsidie bij de aankoop van een nieuwe hakselaar!
Wie een nieuwe hakselaar aankoopt kan hiervoor een subsidie krijgen. De subsidie bedraagt 10 %
van de aankoopprijs (exclusief btw), met een maximum van 80 euro per subsidiedossier. Het gaat
om een eenmalige toelage (dus één toestel per gezin of per vereniging) en er moet aan een aantal
voorwaarden voldaan zijn.
Wie komt in aanmerking voor de éénmalige toelage?
• Elk gezin, gedomicilieerd op het grondgebied van één van de deelnemende gemeenten van de
IVM.
• Elke vereniging met zetel op het grondgebied van één der deelnemende gemeenten én erkend
door het gemeentebestuur als sociaalculturele, jeugd- of sportvereniging.
Voor welk type hakselaar?
Gekocht na 1 januari 2010; dient te voldoen aan de volgende eisen:
1) CE-markering (veiligheid)
2) Het gegarandeerde maximum geluidsvermogen gemeten volgens de Europese richtlijn 2005/88/
EG (geluidsrichtlijn als geactualiseerde versie van 2000/14/EG) is maximum 105 dB.
3) De minimale doorvoerdiameter bedraagt 35 mm.
Hoe de subsidie aanvragen?
Lees aandachtig het subsidiereglement (te krijgen bij de milieudienst, of zie
www.ivmmilieubeheer.be) en bezorg het ingevulde aanvraagformulier en de bewijsdocumenten
aan de IVM ov, Sint-Laureinsesteenweg 29, 9900 Eeklo.
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Indien de aanvraag wordt goedgekeurd, ontvangt u een bevestigingsbrief en zal het bedrag op uw
rekeningnummer worden overgeschreven. De subsidies worden toegekend zolang de voorziene
begrotingsmiddelen niet opgebruikt zijn.

Subsidiëring aankoop mulchmaaiers: ook in 2010
De IVM startte in 2009 met de subsidiëring van de aankoop van nieuwe mulchmaaiers.
Wie een nieuwe mulchmaaier aankoopt, kan hiervoor een tussenkomst van 50 euro
krijgen, mits voldaan wordt aan de voorwaarden gesteld in het subsidiereglement
(zie www.ivmmilieubeheer.be).
De actie kende in 2009 een groot succes. De raad van bestuur van de IVM heeft beslist deze actie
in 2010 verder te zetten. Wie dus een nieuwe mulchmaaier koopt in 2010, kan hiervoor een subsidieaanvraag indienen bij de IVM.
Voor meer informatie kunt u ook terecht de milieudienst, tel. 09 280 80 24.

www.depinte.be

Meer genieten in uw prachtige tuin
Plant uw tuin vol vrije tijd!

Ontdek de geur van frisse voorjaarsbloeiers, bewonder een jong
blad dat zich ontrolt, een bloem die staat te pronken op haar
ranke steel, dauwdruppels fonkelend als groene parels. Vogelgezang begeleidt uw wandeling door uw paradijs.
Knal! Uw droomballon doorprikt! Het gras moet gemaaid, het
onkruid gewied, de tuinresten nog afgevoerd naar het containerpark … Nog zoveel werk in het verschiet.
Wist u dat het ook anders kan?
Wat dacht u ervan om dat stukje gazon in de voortuin te vervangen door bodembedekkers? Ze
creëren net als gras een open ruimte, maar vragen niet om wekelijks – zeven maanden lang – een
trimbeurt te ondergaan en ze zadelen u niet op met die vochtige massa maaisel waar u niet altijd
plaats voor hebt.
Bent u bezorgd dat die wekelijkse trimbeurt verandert in een wekelijkse wiedbeurt?
Een fijn laagje compost op de open plekken onderdrukt uw onkruid, houdt de bodem vochtig en
fleurt uw planten op.
Deze twee tips brengen de kringloopgedachte in uw tuin: u voorkomt tuinresten of u hergebruikt
ze in de tuin. Uw tuin en u varen er wel bij.
Benieuwd naar meer kringlooptechnieken? Hoe kiest u planten die zich goed voelen in uw tuin?
Een aanplant waar u jaren plezier van hebt? Hoe tovert u resten om in zwart goud?
De Compostmeesters vertellen het u graag tijdens de demonstratie composteren naar aanleiding
van Juni Compostmaand op zaterdag 12 juni van 14 tot 17 uur op de demonstratieplaats aan het
containerpark (naar links na het niet-betalende gedeelte).
Juni Compostmaand is een initiatief van Vlaco vzw en de OVAM, in samenwerking met de Intergemeentelijke verenigingen.
Win een compostvat vol verrassingen tijdens Juni Compostmaand
Bezoekt u de demo, dan kunt u ter plaatse deelnemen aan de kringloopwedstrijd.
Er zijn in Vlaanderen 26 compostvaten vol tuingereedschap van het merk Polet, elk ter waarde van
250 euro, te winnen!
www.junicompostmaand.be
Meer informatie over kringlooptuinieren en de activiteitenkalender vindt u op deze website.

Bebloemingswedstrijd - Wijken voor meer natuur
In navolging van de actie vorig jaar zal ook in 2010 opnieuw
een bebloemingswedstrijd plaatsvinden.
Met deze actie wil de gemeente zowel wijken als individuen
stimuleren om hun voortuintje en/of gevel op een natuurlijke
wijze in te richten, liefst met streekeigen beplanting.
Daarom deze wedstrijd met de mogelijkheid om deel te nemen in verschillende categorieën:
- individu: natuurlijkste voortuin
- individu: mooiste gevelbegroeiing
- wijk: natuurlijkste tuinen of gemeenschappelijke tuin/plein
- wijk: mooiste gevelbegroeiingen
De nadruk ligt dit jaar op kleur in de tuin.
Het wedstrijdreglement en inschrijvingsformulier is beschikbaar via www.depinte.be of bij de duurzaamheidsambtenaar, mariska.samyn@depinte.be.
Bekendmaking van de winnaars tijdens de braderie op zondag 12 september. Alle deelnemers
worden hiervoor tijdig verwittigd.
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Duurzaam winkelen

Lekkers van ‘t seizoen, uit eigen streek en afvalarm!
De provincie Oost-Vlaanderen wil je graag op weg zetten om duurzaam te winkelen. Onze kooplust zorgt
namelijk voor een grote afvalberg en veel CO2-uitstoot.
Vanaf 8 mei start daarom een sensibilisatiecampagne.
Ook De Pinte doet mee!
Tomaten in de winter, boontjes uit Kenia, koeken in
aparte zakjes … Je staat er niet altijd bij stil, maar gewoon je boodschappen doen, heeft al een grote impact
op het milieu. Groenten en fruit eten buiten het oogstseizoen vraagt extra energie voor verwarmde serres,
bewaring of opslag. Uit alle windstreken voeren we producten aan per vrachtwagen, per boot of
zelfs per vliegtuig. Verpakkingen worden eerst gemaakt maar nadien ook gerecycleerd, opgehaald,
vernietigd … Al die activiteiten zorgen voor meer CO2-uitstoot of andere milieuproblemen.
Hoog tijd voor iets anders! Maak kennis met duurzaam winkelen: dat is groenten en fruit eten in
het juiste seizoen, kiezen voor producten uit je eigen streek en minder afval kopen. Iedereen wint
erbij: jij bent zeker van lekkere, verse producten en de lokale producent is zeker van zijn afzet. Voor
minder afval, betaal je ook minder aan de kassa.
Wat valt er te beleven?
1) Duurzaam winkelen-dag mét wedstrijd: zaterdag 8 mei
i.s.m. Politiezone Schelde-Leie
8 mei is ook de startdag van de campagne ‘Met belgerinkel naar de winkel’ (zie pag. 11) én de internationale Fair Trade-dag (lees meer op pagina 30). Om al deze acties in de kijker te zetten wordt
het gemeenteplein omgetoverd in een fietsplein.
Tusssen 13.30 en 18 uur kan iedereen langskomen voor volgende activiteiten:
• wedstrijd De fietspuzzel* (loopt tijdens de actie ‘Met belgerinkel naar de winkel’)
• fietscontrole: laat uw fiets nazien door de politie, zodat u opnieuw veilig de weg op
kan
• fietsherstelpunt
• fietsparcours voor kinderen
• rijden op gekke fietsen
• infostand GROS + fair trade + leuke doe-activiteiten
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* Om aan de wedstrijd deel te nemen kan er op 8 mei op het gemeenteplein een gratis boodschappentas afgehaald worden met daarin de opdracht, een boodschappen-blocnote én een
verjaardagskalender. Iedereen die een volledige puzzel afgeeft, kan een prijs winnen: Cadeaubon
Viva box ter waarde van 50 euro. De tien winnaars worden bekendgemaakt op het moment
van de prijsuitreiking van belgerinkel. De deelnemende handelaars herkent u aan de affiche van de
fietspuzzel en worden vermeld op het opdrachtformulier.
2) Workshop VOEDSELTEAMS – Schud de hand van je boer: dinsdag 11 mei
Een voedselteam is een groep mensen uit eenzelfde buurt die gezamenlijk verse
groenten, fruit, vlees, brood, zuivel, Wereldwinkelproducten … aankopen bij producenten uit
de streek. De vzw Voedselteams, die dit systeem organiseert, brengt hierover
achtergrondinformatie tijdens een avond over eerlijke voeding uit je eigen streek.
Als actieve verbruiker kan de keuken namelijk het verlengde worden van de kleinschalige landbouw
en kan je kiezen voor een actieve voedselketen.
Twee boeren komen aan het woord over hun keuze van die directe band met de verbruikers.
Ze denken na over mogelijke, haalbare alternatieven. En, met zicht op het juiste seizoen, leg
je de streek op de tong met een afsluitend duurzaam boerenbuffet.
Praktisch
De workshop vindt plaats op dinsdag 11 mei om 20 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.
www.depinte.be

Meer informatie vind je op de website www.duurzaamwinkelen.be.
Inschrijven voor de workshop doe je via de website of het nummer van de gratis provinciale infolijn:
0800 94 808. Doe ook de test op de website en maak kans op mooie prijzen!
Wat kan jij doen?
Meer dan je denkt, want jij bepaalt wat je koopt. Kies dus bewust voor duurzame producten: van
het seizoen, uit eigen streek en afvalarm.
Is het duurder?
Niet noodzakelijk: seizoensgroenten en –fruit zijn goedkoop (en lekker) in het juiste seizoen. En
voor minder verpakkingen in je winkelkar, betaal je ook minder aan de kassa.

‘Haal de max uit je fiets’

Doe mee aan de actie Met belgerinkel naar de winkel
van 8 mei tot 12 juni
Georganiseerd door Gemeente De Pinte
Onder het motto “Haal de max uit je fiets” tonen we dit jaar dat de fiets ook uitstekend geschikt
is voor grotere boodschappen. Om hier stijlvol in te slagen, kan je van 8 mei tot 12 juni 2010 voor
een exclusieve - en dubbel zo grote - fietstas van Walter Van Beirendonck sparen.
Van 8 mei tot 12 juni beloont de campagne ‘Met Belgerinkel naar de Winkel’ mensen die met de
fiets naar de winkel gaan. Tijdens deze fietspromotiecampagne van Bond Beter Leefmilieu, Unizo,
CM en de Fietsersbond fietsten in 2009 een recordaantal van 175 000 klanten naar hun plaatselijke
handelaar. Doe jij in 2010 ook mee? Walter Van Beirendonck en Lieven Scheire doen alvast mee!
Net als vorig jaar kunnen deelnemers van Belgerinkel sparen voor een trendy fietstas die niet in de
handel te krijgen is. Door tijdens de campagne zeven stempels te verdienen op je spaarkaart, kan
je tegen verminderde prijs een exclusieve Walter Van Beirendonck-fietstas bestellen. De Antwerpse
modeontwerper tekende vorig jaar speciaal voor de campagne een ‘Smile + Bike’- draagtas. Liefst
16 500 exemplaren werden verdeeld. De tas groeide uit tot een collector’s item en kreeg zelfs internationaal heel wat aandacht.
Voor de editie 2010 herwerkte Van Beirendonck het model tot een
dubbele fietstas. De nieuwe ‘Take a W ride’-tas heeft een inhoud van
37 liter en is gemaakt uit 100 % gerecycleerd polyester. De tas is dus
ideaal voor grotere inkopen en valt bovendien vrolijk op in het verkeer. Wie vorig jaar geen Van Beirendonck-tas kon bemachtigen, of
wie uitkijkt naar een bijpassend exemplaar wordt dus op zijn wenken
bediend.
Hoe deelnemen?
Vanaf 8 mei 2010 krijg je bij de hierna vermelde deelnemende fietsvriendelijke handelaars een
spaarkaart. Die handelaars herken je aan de affiche in de etalage.
Voor elk fietsbezoek krijg je een stempel. Een volle spaarkaart met zeven stempels bijeen gefietst?
Dan doe je niet alleen mee aan de tombola maar kun je ook de unieke dubbele fietstas van Walter
Van Beirendonck aan een gunstprijs van twintig euro bestellen.
Na het bestellen van je fietstas deponeer je de kaart in de spaardoos op de toonbank en neem je
automatisch deel aan een tombola.
Waardevolle prijzen te winnen!
Door hun deelname aan de actie stellen de handelaars waardebonnen van twintig en tien euro ter
beschikking, die op de slotdag zullen verloot worden onder de klanten die volle spaarkaarten hebben binnengebracht.
Bovendien zullen deze prijzen nog verder aangevuld worden dankzij de financiële steun van
Gemeente De Pinte, die nog enkele dubbele fietstassen en opnieuw een herenfiets en een damesfiets van Oxford schenkt aan deze actie.
De afsluiting van de actie zal plaatsvinden op zondag 27 juni na afloop van de gemeentelijke
fietstocht. Bij deze gelegenheid zal de lijst van de winnaars bekend gemaakt worden.
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Welke handelaars doen mee aan deze actie?
GB Carrefour
Optiek Het Oog
Reiscenter Flash Travel
Lingerie Agnes
Axa Bank BVBA Peggy Meiresonne
Bakkerij Rutsaert
Louis Delhaize
Oxfam-Wereldwinkel
Fotografie Maes
Authentic Flowers
Juwelier Vanhoutteghem
Apotheek Vermassen
Bookshop Marian
Voeding Vyncke
Bakkerij Van Hecke
Slagerij Notebaert
Fietsen/Bromfietsen Koen
KidsOnline
Deauville sports & classics
Diensten Gemeentehuis
RECORD Bank & Verzekeringen
Gemeentelijke Bibliotheek
VDK Spaarbank
CM De Pinte
Tuin- en verhuurcenter Thienpont
Bakkerij Hanssens
Heyse Kitchen Art
Mari Mile Fashion store
Keltra
Multi Service Center (Schoenmakerij-Nieuwkuis)
Apotheek Benedicte Van Heule
À propos objects BVBA
De Wilde E. bvba Verf- & behangcentrum
Lingerie Dinou
Slagerij André Haerinck
Ontmoetingscentrum Polderbos
Elektro Chris Dhondt
Eetcafé Miro
Bakkerij Deloof

Aan de bocht 22
Baron de Gieylaan 5 A
Baron de Gieylaan 6
Baron de Gieylaan 11
Baron de Gieylaan 15
Baron de Gieylaan 20
Baron de Gieylaan 23
Baron de Gieylaan 27A
Baron de Gieylaan 32
Baron de Gieylaan 33
Baron de Gieylaan 38
Baron de Gieylaan 42
Baron de Gieylaan 63
Baron de Gieylaan 65
Baron de Gieylaan 69
Baron de Gieylaan 74
Baron de Gieylaan 105A
Europaplein 4 bus 2
Europaplein 4 bus 4
K. Albertlaan 1
K. Leopoldlaan 26
Kerkplein 1
Kerkplein 4
Kerkplein 5
Langevelddreef 8
Pintestraat 1
Pintestraat 5
Pintestraat 6
Pintestraat 8
Pintestraat 9
Pintestraat 18
Pintestraat 37
Pintestraat 53
Pintestraat 57
Pintestraat 85
Polderbos 20
Polderdreef 123
Stationsstraat 9
Zwijnaardse stwg 670 (Gent)

Fietsen is groen
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Een fiets is een ideaal vervoersmiddel vanuit het oogpunt van energie, duurzaamheid en milieu. Het
kost weinig grondstoffen en energie om een fiets te maken. Bovendien gaat een fiets lang mee,
vergt weinig onderhoud en neemt weinig ruimte in beslag. Verder is er geen brandstofverbruik
(behalve in uw eigen lijf) en uitstoot van schadelijke gassen.
Meer fietsen betekent dan ook: • minder uitlaatgassen
• minder (auto)wegen
• minder ruimtebeslag voor parkeren
• minder aantasting van de natuur
• minder geluids- en verkeershinder
Elke autokilometer is goed voor gemiddeld 200 gram CO2-uitstoot. Zoals bekend is CO2 een
gevaarlijk broeikasgas. Om het milieu te sparen, moeten we daarom het autogebruik drastisch
reduceren. Gebruik de auto bijvoorbeeld minder voor korte afstanden.

Pesticiden … zonder is gezonder!
Pesticiden treffen we intussen overal aan: in grondwater, in regenwater, in sneeuw, in de bodem
en in de lucht, in voedingsmiddelen, in onze drinkwaterreserves en in ons kraantjeswater. Sommige pesticiden hopen zich op in de bodem of in planten en dieren. Pesticiden zijn zeker niet zo
www.depinte.be

onschuldig, integendeel, ze zijn altijd giftig voor bepaalde levende
organismen. Ze kunnen, zelfs in lage doses, ook giftig zijn voor de
mens. Vooral de effecten op langere termijn – door het dagelijkse
contact met kleine hoeveelheden van diverse pesticiden – zijn moeilijk in te schatten. Er is meer onderzoek nodig. In afwachting kunnen
we best voorzichtig zijn en pesticiden zo veel mogelijk vermijden.
Jouw gemeente geeft het goede voorbeeld
De Pinte is, samen met de andere Vlaamse gemeenten, de provincies, het gewest en bijvoorbeeld
de spoorwegen, bezig met de geleidelijke afbouw van het pesticidengebruik bij het beheer van
openbare ruimtes zoals straten, voetpaden en parken. Ten laatste tegen 2015 zullen de pesticiden
definitief uit het openbare domein worden gebannen.
Dit door bijvoorbeeld de aankoop van een veegmachine, gebruik van hakselhout, samenwerking
met een beschutte werkplaats voor manuele onkruidbestrijding, omvorming van het terrein ...

Wat kan je zelf doen?
Vaak is het niet nodig om bestrijdingsmiddelen te gebruiken! Er is heel wat informatie beschikbaar
over alternatieve bestrijdingsmethodes in huis of in de tuin. Hier zijn alvast enkele nuttige tips om
het contact met pesticiden te verminderen:
Tips voor in je woning en in je tuin:
• met een goede hor houd je stekende insecten of vervelende vliegen buiten, met een vliegenmepper kan je ze bovendien sportief te lijf gaan;
• exotische sierplanten die zonder pesticiden om de haverklap ziek worden of opgevreten worden
door ‘schadelijke insecten’ vervang je beter door inheemse planten of streekeigen groen;
• inheemse struiken hoeven niet bespoten te worden, ze overleven via de hulp van de natuurlijke
vijanden van hun belagers;
• in de tuin slokken de lieveheersbeestjes met plezier de bladluizen op;
• bodembedekkers geven de meest lastige onkruiden geen kans;
• een paardenbloem in het gazon … kan verbazend mooi zijn voor wie er wil naar kijken!
• mag er echt geen sprietje gras tussen de terrastegels staan of een beetje mos op het tuinpad?
Pesticiden uit de tuin verbannen is opnieuw genieten van een nest zangvogeltjes in de haag, kleurrijke vlinders op de bloemen … DOEN!
Tips voor een gezonde voeding:
• koop (bio)producten die helemaal niet bespoten werden;
• zorg voor afwisseling in de voeding: door de soort en de herkomst van groenten, fruit, vlees, vis,
kip en melk genoeg te variëren, heb je minder kans dat het telkens vervuild zal zijn of residuen
van pesticiden zal bevatten;
• kweek zelf groenten en fruit zonder bestrijdingsmiddelen;
• was groenten en fruit zorgvuldig voor ze te eten: mogelijk aanwezige residu’s van pesticiden zitten vooral aan de buitenkant en zijn goed waterafwasbaar.
Wil je meer weten?
Op de volgende websites kan je terecht voor meer informatie: www.pesticide.be,
www.zonderisgezonder.be, www.milieu-en-gezondheid.be en www.velt.be.
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Vragen over paardenhouderij?

Het Vlaams Paardenloket staat voor u klaar!
In 2009 richtte de Vlaamse overheid een Vlaams Paardenloket op waar iedereen gratis terecht kan
met vragen rond paardenhouderij. Welke vergunningen heb ik nodig? Moet ik aangifte doen bij de
Mestbank? Mag ik paarden van vrienden transporteren? Is mijn paard correct geïdentificeerd? …
Voor al deze kwesties staat het loket voor u klaar.
Kortom, indien u met paarden te maken krijgt, kan vzw Vlaams Paardenloket u bijstaan:
• u kunt er terecht met al uw vragen
• u vindt op www.vlaamspaardenloket.be een schat van informatie over paardenhouderij
• u blijft automatisch op de hoogte van belangrijke feiten en gebeurtenissen door uzelf aan te
melden voor de elektronische nieuwsbrief (via de website)
...
Vzw Vlaams Paardenloket, Duboislaan 2, 1560 Hoeilaart,
tel. 02 658 09 50, fax: 02 659 09 51,
info@vlaamspaardenloket.be, www.vlaamspaardenloket.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 plaatsen. Sinds november 2009 stelt elke
maand een lokale kunstenaar tentoon in de inkomhal van het gemeentehuis (ingang via Koning
Albertlaan). De kunstwerken die tentoongesteld worden zijn heel divers. Kom gerust eens een
kijkje nemen.
Geïnteresseerde kunstenaars kunnen zich nog inschrijven voor deze actie. De eerste beschikbare
plaatsen zijn achter pas voor 2012.
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Mei – Axel Leijman
WINDOWS
Ik sta voor het raam en kijk naar buiten.
Wat is mijn eerste indruk?
Wat wil ik zien?
Wat wil ik niet zien?
Bewust, onbewust.
Chaos, orde.
Donker, licht
Vreugde, verdriet.
Leven, dood.
Allesomvattend, subtiel, absurd.
Realistisch, abstract, concept, minimaal.
Kleur, zwart-wit.
Textuur, structuur.
Vlak, lijn.
Ets, litho.
Juni- Ann Van Durme
Ann van Durme volgde ervaringsgerichte opleidingen en
leerde de kunst ook via zelfstudie. Ann is lid van ART @ DE
PINTE en verzorgt al tien jaar het kunstatelier voor kinderen
op woensdagnamiddag. Ze neemt deel aan de jaarlijkse
tentoonstellingen van ART @ DE PINTE vzw. De technieken
www.depinte.be

die ze gebruikt zijn onder andere acryl op doek, papier-maché en Assemblage recycle (A.R.).
De werken die ze zal tentoonstellen kregen volgende titels mee: ‘Knipoog van Roger Raveel’,
‘Gezocht, gezoend, gezond’, ‘Fairytail Princess’, ‘Hot Chili’ en ‘Do not Fall’.
Benieuwd? De hele maand juni staan haar werken tentoon.

Goesting in de Week van de Amateurkunsten
In De Pinte kan je tijdens de Week van de Amateurkunsten komen proeven van mooie en diverse beeldende
kunst.

stellen voor:
De WAK kalender
Zaterdag 24 april - vrijdag 21 mei
Wat:
Tentoonstelling: ‘Krijg goesting om te fotograferen’
Wie:
De volgende leden van Fotoclub De Spiegel stellen er tentoon:
Freddy Buysse (Voetballen), Anne Celis (New York), Lieve De Bruyker (Jordanië),
Monique Delanghe (Natuur), Jean-Pierre De Weirdt (Stillevens), Maurice Dorikens (Route
66), Willy Hillewaere (Reisherinneringen), Erna Rouaen (Natuur), Leo Van Steenbergen
(Bryce Canyon en Grand Canyon)
Waar:
Brasserie ’t Klooster, Baron De Gieylaan 25A, De Pinte
Zaterdag 24 april - woensdag 28 april
Kinderen en hun Meesters
‘Ieder kind is een kunstenaar, de moeilijkheid is om er één te blijven als je groot bent!’ (P. Picasso)
Opening: zaterdag 24 april om 16 uur
Wie:
Kunstatelier voor Kinderen van ART @ DE PINTE vzw
Wat:
Goesting! Om achttien grootmeesters te ontdekken door de handen van jonge kunstenaartjes, ondersteund door de citaten van onder andere Van Gogh, Picasso en Monet.
Wanneer: 24 april vanaf 16 uur, 25 april van 10 tot 18 uur, 28 april van 14 tot 18 uur
Waar:
Raadzaal Gemeentehuis, Koning Albertlaan 1
Info:
Ann Van Durme: 0478 79 04 90 of artdepinte@live.be
Donderdag 22 april - dinsdag 27 april
Tentoonstelling
‘Kunstenaars aan het werk’ op zondag 25 april van 14 tot 17 uur
Wie:
Kunstkring Centaura
Wanneer: De werken blijven te bezichtigen tot dinsdag 27 april
Waar:
Koetshuis Kasteel Viteux, Kerkplein
Zaterdag 24 april - woensdag 28 april
Tentoonstelling ‘Straffe Madammen’
Wie:
Cathy Bruschini en Jacques De Castro
Wat:
Twee particuliere kunstenaars vinden elkaar terug in het thema van hun kunstwerken:
enkele wel heel straffe vrouwen.
Waar:
Gemeentehuis, trappenhal op de 1e verdieping
Zaterdag 22 mei, zondag 23 mei en maandag 24 mei
Sinksen-expo ART @ DE PINTE vzw
Wat:
Jaarlijkse groepstentoonstelling ART @ DE PINTE vzw
Wie:
Volgende leden, van het Kunstatelier voor Volwassenen, stellen hun eigen werken tentoon: Karina Alisch, Stefanie De Baere, Jimmy Debrueker, Jenny De Corte, Eddy De
Haese, Irene De Meurechy, Viviane De Mey, Lieve De Vos, Ivo Houbrix, Fazia Leklou,
Jean Lootens, Hubert Mogensen, Nicole Pieters, Igor Preys, Katrien Surmont, Renil-
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de Temmerman, Anja Van Droogenbroeck, Ann Van Durme, Nicole Van Landuyt en
Martine Walraeve.
Alle te bezichtigen werken werden gemaakt, onder de vakkundige leiding van Igor
Preys, in de kunstkelder van het Kasteel Scheldevelde in De Pinte.
Waar:
Gemeentehuis, Koning Albertlaan 1
Wanneer: 22, 23 en 24 mei, telkens van 14 tot 18 uur
Info:
artdepinte@live.be
Goesting gekregen? Kom zeker een kijkje nemen.
Alle activiteiten zijn gratis toegankelijk.

Cultuurprijs 2010: U was weer fantastisch!
De gemeente juicht nieuwe initiatieven van culturele ondernemers
van harte toe. De cultuurprijs is een aanmoedigingsprijs voor een
socioculturele vereniging, persoon, groep of instelling, die een uitzonderlijke prestatie geleverd heeft of zich verdienstelijk gemaakt
heeft op sociocultureel vlak. Het prijzengeld van 500 euro is bestemd om deze verdienste een impuls te geven.
Wie wil jij in de bloemetjes zetten? Wie was er volgens jou geweldig in 2010?
Iedereen kan zelf een kandidatuur indienen of iemand voordragen.
Je verstuurt de kandidatuur naar de dienst Cultuur, Polderbos 20, 9840 De Pinte. De kandidatuur
mag enkel verstuurd worden onder gesloten omslag, met vermelding van alle gegevens die deze
kandidatuur ondersteunen. Op de omslag mag enkel vermeld staan: ‘Cultuurprijs Gemeente De
Pinte’, met andere woorden geen enkele verwijzing naar de naam van de betrokken kandidaat!
Het volledige reglement van de Cultuurprijs is te vinden op www.depinte.be.
Opgelet! Voor 2010 dienen de voorgestelde kandidaturen ingezonden te worden ten laatste tegen zondag 16 mei 2010. De winnaar van de Cultuurprijs 2010 wordt gehuldigd op het Feest van
de Vlaamse Gemeenschap op zondag 4 juli 2010.

Feest van de Vlaamse Gemeenschap op zondag 4 juli
Gemeente De Pinte en de Gemeentelijke Raad voor Cultuurbeleid (GRC) organiseren dit jaar het
feest van de Vlaamse gemeenschap in De Pinte op zondag 4 juli 2010 om 11 uur. Dit keer wordt er
gevierd in de tuin van het kasteel Scheldevelde. Duimen dus voor zonnig weer.
Voor dit feest wordt er samengewerkt met het Harmonieorkest De Pinte.
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Eerst luisteren we naar de gelegenheidstoespraak van de schepen van cultuur. Daarna reikt de
burgemeester de Cultuurprijs 2010 uit aan een verdienstelijk persoon of vereniging. Dit deel wordt
afgesloten met de uitvoering van het Vlaams volkslied.
Hierna kunt u genieten van een feestelijk zomers concert van het Harmonieorkest tijdens een
drankje aangeboden door het gemeentebestuur.
De toegang is vrij en u bent van harte uitgenodigd.
Wie wil, kan daarna aanschuiven voor de barbecue van de Harmonie. Vergeet in dat geval niet
vooraf in te schrijven (en te betalen) bij het Harmoneorkest. Zie Agenda voor meer info. Als er echt
nat weer wordt voorspeld op die dag, dan zoeken ze hun toevlucht in de overdekte speelplaats van
de gemeentelijke basisschool.

Buurtfeesten en lokale initiatieven
Binnenkort komt de Vlaamse feestdag er opnieuw aan
en dus is er de jaarlijkse elfdaagse Vlaanderen Feest!
die loopt van 1 tot 11 juli. Deze campagne nodigt zoveel
mogelijk organisatoren uit om de aanloop naar het Feest van de Vlaamse Gemeenschap en de
Vlaamse feestdag zelf te vullen met buurtfeesten in straten of wijken en met verenigingsinitiatieven
die mensen samenbrengen voor positief gemeenschapsleven.
www.depinte.be

Ter gelegenheid van het Feest van de Vlaamse Gemeenschap in 2010 is er voor gangmakers van
dergelijke activiteiten tussen 1 en 11 juli een feestcheque mogelijk van maximaal 180 euro.
Via deze feestcheque participeert Vlaanderen Feest! tot maximaal 180 euro in bewezen organisatiekosten voor initiatieven die zich, met hun programma en de promotie die zij daarvoor voeren,
integreren in de campagne. Huur van infrastructuur en materiaal om de activiteit mogelijk te maken, aanmaak van uitnodigingen of aankondigingen, evenals vergoedingen voor producten of
optredens en voorstellingen die het programma stofferen, kunnen gelden voor het krijgen van deze
tussenkomst.
Er snel bijzijn met de kandidatuurstelling is wel de boodschap! Een aanvraag om te kandideren moet zo vlug mogelijk verstuurd worden (het is aanbevolen de aanvraag online in te dienen)
naar het secretariaat Vlaanderen Feest! Bezorg ook een kopie aan de cultuurbeleidscoördinator.
De eerste 1 100 initiatieven die geldig kandideren voor opname in de campagne en participatie in
organisatiekosten, komen in aanmerking.
Geïnteresseerde organisatoren vinden alle informatie over de te vervullen voorwaarden en de te
leveren bewijsvoering na afloop van het initiatief via de campagnewebstek www.vlaanderenfeest.
be. U vindt hier ook de aanvraagformulieren.
Per gemeente kunnen één tot drie evenementen geselecteerd worden als gemeentelijk festiviteitenprogramma voor het Feest van de Vlaamse Gemeenschap. Neem hiervoor contact op te nemen
met de cultuurbeleidscoördinator (tel. 09 280 98 43, e-mail: cultuurbeleid@depinte.be).

Gemeente zoekt vrijwilligers
Gemeente De Pinte zoekt enthousiaste vrijwilligers (via vrijwilligersvergoeding) die
willen meewerken bij de technische begeleiding van allerlei activiteiten in de Cultuurzaal van het Ontmoetingscentrum Polderbos (OCP).
Ben je op de hoogte van professionele licht- en/of geluidsinstallaties? Ben je geïnteresseerd om
deel uit te maken van een toffe groep technici die tijdens activiteiten in de Cultuurzaal van het
OCP zorgt voor de technische omkadering?
Geef dan als de bliksem je gegevens door aan de cultuurbeleidscoördinator (telefonisch via
09 280 98 43 of via e-mail: cultuurbeleid@depinte.be).

Renovatie De Veldblomme voltooid
De renovatiewerken aan de gemeentelijke polyvalente zaal De Veldblomme hadden in eerste instantie een verbetering van de sanitaire voorzieningen tot doel. Hiertoe is er een volledig nieuw
sanitair blok gebouwd aan de kant van de vroegere garage.
Ook in het kader van het gebruikscomfort en brandveiligheidsvereisten werden er een aantal werken uitgevoerd. Om de keuken optimaal te kunnen gebruiken, werd de vroegere keuken ingericht
als ‘koude’ keuken / barruimte en werd het lokaal ernaast als eigenlijke keuken ingericht, met de
nodige voorzieningen. Door voor de keuken een apart lokaal te voorzien, dat afgesloten kan worden van alle andere ruimtes, wordt er ook voldaan aan de brandweervereisten.
Er werd ook een vergaderzaal voorzien.
De Veldblomme wordt gehuurd door tal van verenigingen uit Zevergem en De Pinte. Zij kunnen
sinds 1 maart 2010 opnieuw hun activiteiten hier laten plaatsvinden. Aanvragen voor reservering
worden zoals voorheen bezorgd aan de Dienst Cultuuur, Marleen Cornelis, Polderbos 20, 9840 De
Pinte, tel. 09 280 98 41, e-mail: marleen.cornelis@depinte.be.

27/6: Gemeentelijke fietstocht
Traditiegetrouw is er de gemeentelijke fietstocht als afronder voor de actie ‘Met belgerinkel naar
de winkel’ (zie pagina 11).
De fietstocht voor het hele gezin (met een afstand van 20 à 25 km), aan een rustig tempo, vindt
plaats op zondag 27 juni 2010 op het grondgebied van de gemeente (het is dus mogelijk om in
te korten).
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We verzamelen om 9.50 uur op het gemeenteplein in de Baron de Gieylaan (voor het gemeentehuis) en vertrekken om 10.00 uur stipt.
De aankomst - na een deugddoende fietsrit - is voorzien om 12 uur op het gemeenteplein. Een
verfrissing wordt aangeboden door de gemeente.
Hopend op een zonnige dag en jouw aanwezigheid.

Bloemenmarkt Zevergem 2010
24ste editie

Zondag 16 mei 2010
van 8 tot 12 uur
Dorp (Zevergem)
Programma
• verkoop van éénjarige bloemen (geranium, salvia, petunia,
waterbegonia ….) door de plaatselijke bloemist
• verkoop van vaste planten door plaatselijke tuinaanleggers
• verkoop van geschenkartikelen en graveerwerk
• muzikaal optreden van P & D
• demonstratie composteren
• infostand VELT met bioproducten
• drankstand verzorgd door de Wezel
• prijsuitreiking aan de leerlingen van de vrije Basisschool Zevergem
• NIEUW: tickets voor Keukenhof 2011 te winnen

Buurtvereniging Het Wijngaardeke organiseert
Fietsen
Zoals vorige jaren organiseert Het Wijngaarde opnieuw samen met de KVLV Zevergem recreatieve
fietstochten. Er wordt ongeveer 25 km gefietst aan een aangepast tempo met een pitstop tussenin.
We starten telkens om 19.15 uur aan de kerk van Zevergem. Leden van de KVLV zijn verzekerd via
de KVLV, de anderen fietsen mee op eigen risico. Iedereen is welkom.
Data: 6 en 20 mei; 3 en 17 juni.
Deze routes worden uitgestippeld door onze vereniging; juli en augustus zijn voor rekening van de
KVLV. Bij regenweer vindt de tocht niet plaats. Gratis deelname.
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Krulbollen
Vanaf dinsdag 13 april tot en met dinsdag 14 september organiseert Het Wijngaardeke elke dinsdagavond recreatief krulbollen op de baan in hun wijk. Start telkens om 18.30 uur. Ook hier is
iedereen welkom. Voor de deelnemers die niet in bezit zijn van een bol voorzien we extra bollen.
Gratis deelname. Het gebeuren is in open lucht, dus bij regen kunnen we niet spelen.
Data: 4, 11, 18 en 25 mei; 1, 8, 15, 22 en 29 juni
Straatfeest
Het jaarlijkse straatfeest van Het Wijngaarde vindt plaats op zondag 27 juni. Om 10 uur starten
we met een ontbijt (brunch). Inschrijven is noodzakelijk. Kostprijs volwassenen: 8 euro, kinderen:
5 euro.
Na de middag organiseren we een tornooi krulbollen (gratis). Deelnemers kunnen die dag inschrijven. De ploegverdeling gaat per lottrekking. We voorzien ook taart, koffie en andere dranken.
Liefhebbers kunnen ook schietstuiveren. Iedereen welkom, ook de inwoners van buiten de wijk!
Willy Hoof, voorzitter buurtvereniging ‘Het Wijngaardeke’
Het Wijngaardeke 32, tel. 0494 67 34 08, e-mail: willy.hoof@telenet.be

www.depinte.be

Wijkcomité Zwartegat
Het wijkcomité Zwartegat organiseert op zondag 27 juni 2010 de derde ‘Verwen-fietstocht’ met
start en aankomst aan café Zwartegat. Deze bewegwijzerde fietstocht over een afstand van ongeveer 30 km loopt over vlakke wegen, zodat éénieder de fietstocht aan eigen tempo zeker aankan.
Er zijn vier stopplaatsen voorzien, eindpunt café Zwartegat inbegrepen. Starten kan tussen 13.30
en 14.30 uur. Vooraf inschrijven is noodzakelijk.
Deelnameprijs volwassenen: 15 euro, lagereschoolkinderen: 8 euro
Inschrijven bij Marc Devriendt (tel. 09 385 73 83) of Guy Blomme (tel. 09 385 58 29).

Plattelandsweekend
2-4 juli 2010

Pont-Zuid, Zevergem
Vrijdagavond 2 juli 2010 om 20 uur
• Optreden van de Roeselaarse band DE BLIK DOOZE
Een mix van volkse muziek, popcovers en eigen cabaretteksten. Het is een combinatie van slapstick, cabaret, folk en andere genres, alleen met de bedoeling het publiek te bespelen, op het
verkeerde been te zetten en tegen elkaar uit te spelen.
• Plattelandsfuif
Zaterdagnamiddag 3 juli 2010 om 15 uur
• Kinderanimatie met Theater Top: ‘Kleine Arthur, grote koning’
De klassieke Arthurlegende kan je meebeleven in een heuse burcht met echte zwaarden, een
geheimzinnig drakenwoud en grappige figuren. Licht, geluid, muziek en special effects creëren
daarbij een heel bijzondere magische sfeer!
Zondag 4 juli 2010: Dag van de tractor (gratis toegang)
• Oldtimer rit: Start vanaf 9.30 uur en aankomst omstreeks 12 uur op het feestterrein
• Trekker Trek: Start van de wedstrijd vanaf 10 uur
• Barbecue: Voor iedereen mits reservering
• Kids tractor race: Voor kinderen vanaf vier tot 10 jaar, doorlopend vanaf 14 uur
Onder de bezoekers van vrijdag en zondag worden enkele ballonvaarten verloot!
Meer info: www.trekkertrek-zevergem.webs.com of bij een van de bestuursleden van de
Landelijke Gilde uit uw buurt.

Suverlike
Het koor Suverlike luistert de misvieringen op in de kerk van Zevergem.
U bent van harte welkom op:
• 2, 16 en 30 mei (opluisteren zondagsvieringen)
• 6 en 20 juni (opluisteren zondagsvieringen)
• za. 8 mei om 18 uur (Vormselviering)
• zo. 9 mei (opluisteren viering ter gelegenheid van Moederdag met Bloemenmarkt)
• do. 16 mei (opluisteren viering ter gelegenheid van Hemelvaartsdag)
• zo. 23 mei (opluisteren viering ter gelegenheid van Pinksteren)
• zo. 13 juni (opluisteren viering Vaderdag)
• zo. 27 juni (optreden Sint-Janshospitaal Brugge gevolgd door een uitstap in de streek)
Vieringen op zondag starten om 9.30 uur, op zaterdag om 19.00 uur.
De inkom is gratis.
Meer info: www.zevergem.org/suverlike
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bibliotheek
Reorganisatie in de bib
Door het plaatsgebrek bij de romans waren we genoodzaakt
het één en ander te veranderen van plaats. We sommen kort
op wat de voornaamste wijzigingen zijn, zodat u nog altijd de
weg vindt in uw bib.
De groteletterboeken hebben een nieuwe plaats gevonden
tegenover de balie. De voor deze doelgroep eveneens interessante Daisy-boeken staan hiernaast op de tafel uitgestald.
De adolescentenromans zijn verschoven naar de rekken
links van de tijdschriften. Informatie over onze gemeente en
het Hoger Onderwijs, tenslotte, bevindt zich in de hoek van
de leeszaal.

Literaire bekroningen
Boekenleeuw & Boekenpauw 2010
De winnaars van de Boekenleeuw en de Boekenpauw 2010 zijn
bekend! Dit zijn de prijzen voor het beste en het mooist geïllustreerde kinder- of jeugdboek van het voorbije jaar.
De Boekenleeuw 2010 gaat naar Kathleen Vereecken voor haar boek ‘Ik denk dat het liefde was’.
Eervolle vermeldingen voor het beste jeugdboek, de Boekenwelpen, zijn er ook voor Laure Van
den Broeck en haar boek ‘De 17e zomer van Maurice Hamster’ en Peter Van Olmen voor ‘De
kleine Odessa’.
De Boekenpauw 2010 gaat naar André Sollie voor ‘De Zomerzot’. De laureaten van de Boekenpluimen, eervolle vermeldingen voor het mooiste jeugdboek, zijn Carll Cneut voor ‘Fluit zoals je
bent’ en Gerda Dendooven voor ‘Hoe het varken aan zijn krulstaart kwam’.
Al deze boeken kan je terugvinden in de jeugdafdeling van de bibliotheek.
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Gouden uil
De Gouden Uil behoort stilaan tot het selecte kransje van belangrijke
literatuurprijzen in de Lage Landen. Bij het ter perse gaan van deze
Infokrant beschikten wij enkel nog maar over de shortlist; u weet
ondertussen al wie de winnaars zijn geworden.
De genomineerden voor de Gouden Uil Literatuurprijs waren ‘Kamermeisjes en soldaten’ van
Arnon Grunberg, ‘Sprakeloos’ van Tom Lanoye, ‘‘s Nachts komen de vossen’ van Cees Nooteboom,
‘Zoete mond’ van Thomas Rosenboom en ‘Een goed verhaal’ van Mensje van Keulen.
Voor de Gouden Uil Jeugdliteratuurprijs kwamen in aanmerking: Ditte Merle met ‘Wild verliefd’,
Peter Van Olmen met ‘De kleine Odessa’, Wouter van Reek met ‘Keepvogel / Het diepste gat’,
Marita de Sterck met ‘De hondeneters’ en Marije Tolman & Ronald Tolman met ‘De boomhut’.
Vanzelfsprekend vindt u ook deze boeken in onze bibliotheek.

Nieuwe aanwinsten in de bib
Onze collectie dvd’s is alweer aangegroeid met een 50-tal nieuwe cinematografische pareltjes. Om
maar enkele voorbeelden te noemen: Burn after reading, Lord of the rings, Il y a longtemps que je
t’aime, No country for old men, The departed, Charlie and the chocolate factory, Amores perros.

Openingsuren en sluitingsdagen
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
zaterdag
www.depinte.be

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

De bib is gesloten op:
Zaterdag 1 mei: Dag van de Arbeid
Maandag 3 mei
Donderdag 13 mei: Hemelvaartsdag
Maandag 24 mei: pinkstermaandag

sport
Sportdienst De Pinte organiseert
In deze editie van de Infokrant vindt u een overzicht van de zomerkampen, een fotoverslag van de
sportkampen in de krokusvakantie, een verslag van onze eerste lessenreeks tai chi, een (foto)verslag
van de sportklassen, informatie in verband met zomerkampen georganiseerd door Bloso en Sporta
en de opstart van onze seniorenwerking.
Met vragen, opmerkingen of voor inschrijvingen kunt u 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 vinden plaats van
9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur. Er is opvang voorzien vanaf 8 uur en tot 18 uur ’s avonds. De
sport(namid)dagen voor de kleuters vinden plaats van 13 tot 16 uur en ook hier is er avondopvang
voorzien tot 18 uur.
PROGRAMMA ZOMER 2010
Overzicht sportkampen lagere school en inschrijvingsdata
Voor de kleuters:
KAMP 1: van maandag 5 juli t.e.m. vrijdag 9 juli 2010
Telkens van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.00 uur. Er is opvang voorzien vanaf 8.00 uur en
tot 18.00 uur. Tijdens dit kamp sporten en knutselen de kleuters gedurende een volledige dag.
Inschrijven kan telefonisch op dinsdag 4 mei
KAMP 2: van dinsdag 13 juli t.e.m. vrijdag 16 juli 2010
Telkens van 13.00 tot 16.00 uur. Avondopvang is mogelijk tot 18.00 uur.
Inschrijven kan telefonisch op woensdag 5 mei
KAMP 3: van maandag 23 augustus t.e.m. vrijdag 27 augustus 2010
Telkens van 13.00 tot 16.00 uur. Avondopvang is mogelijk tot 18.00 uur.
Inschrijven kan telefonisch op dinsdag 11 mei
Voor de lagere school:
KAMP 1: van maandag 5 juli t.e.m. vrijdag 9 juli 2010
Telkens van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.00 uur.
Opvang is mogelijk vanaf 8.00 uur en tot 18.00 uur.
Inschrijven kan telefonisch op dinsdag 4 mei
KAMP 2: van dinsdag 13 juli t.e.m. vrijdag 16 juli 2010
Telkens van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.00 uur.
Opvang is mogelijk vanaf 8.00 uur en tot 18.00 uur.
Inschrijven kan telefonisch op woensdag 5 mei
KAMP 3: van maandag 23 augustus t.e.m. vrijdag 27 augustus 2010
Telkens van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.00 uur.
Opvang is mogelijk vanaf 8.00 uur en tot 18.00 uur.
Inschrijven kan telefonisch op dinsdag 11 mei
Verdere info in verband met de thema’s van de kampen kan je vinden in de folders die uitgedeeld
zullen worden in de scholen van De Pinte - Zevergem. U kunt ze ook aanvragen bij de sportdienst
(tel. 09 280 98 40).
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Belangrijke informatie i.v.m. de inschrijvingen!
Zoals altijd is er een vaste inschrijvingsdag. Om 9 uur krijgt elke geïnteresseerde deelnemer (inwoners of schoolgaande jeugd in De Pinte - Zevergem) de mogelijkheid zich telefonisch in te schrijven.
Dit tot onze lijsten het maximum aantal deelnemers bereiken. Indien volzet, kan u 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 informatie in verband met deze tarieven kan je vinden
in de folders.
Enkele foto’s sportkamp krokusvakantie

Bloso
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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.

Sporta
Ook Sporta organiseert kampen en jongerenvakanties voor kleuters, lagereschoolkinderen en tieners. Een brochure kan afgehaald worden bij de sportdienst. Meer informatie kan je ook vinden op
de website van Sporta: www.sporta.be.

Sportklassen 2010
Ook dit jaar hebben de leerlingen van het vierde leerjaar van de Pintse scholen deelgenomen aan
de Olympische Spelen in het OCP. Tijdens deze week hebben zij kennis gemaakt met een aantal
Olympische sporten zoals atletiek, boogschieten, schermen, tafeltennis en taekwondo. Onder het
motto “deelnemen is belangrijker dan winnen”, hebben zij zich gedurende een volledige week
echte atleten gevoeld.

www.depinte.be

Naast de sportlessen kregen de leerlingen ook telkens een halve dag theorie, eveneens in het teken
van de Olympische Spelen. Zoals het hoort werden ook onze Spelen officieel geopend met een
openingsceremonie en het aansteken van het Olympisch vuur.

De Olympische week werd beëindigd met een slotceremonie. Tijdens deze ceremonie namen alle
leerlingen een Olympisch diploma en een medaille in ontvangst. De kinderen kregen ook de mogelijkheid om deel te nemen aan een Olympische quiz. De winnaars van deze quiz krijgen elk een
gratis sportkamp aangeboden.

Lessenreeks tai chi
In januari is er een gloednieuwe lessenreeks tai chi van start gegaan. Geïnteresseerden konden
deelnemen aan een gratis proefles. Een 25-tal deelnemers hebben zich ingeschreven voor de 10delige lessenreeks.

Lesgevers gezocht
De gemeentelijke sportdienst organiseert tijdens de vakantieperiodes sportkampen voor de kinderen van de lagere school en kleuters. Voor deze activiteiten doen wij een beroep op enthousiaste
lesgevers.
Ben je student of afgestudeerd in de richting kleuteronderwijs of lichamelijke opvoeding
en wil je graag meewerken aan onze activiteiten? Geef je gegevens door aan de sportdienst,
tel. 09 280 98 40, e-mail: sportpromotie@depinte.be.
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Opstart seniorenwerking
In het Sportbeleidsplan 2008 – 2013 neemt de promotie van medioren- en seniorensport een
belangrijke plaats in. Het is de bedoeling om enerzijds de bestaande seniorensportwerking van de
Sportdienst actiever te promoten en indien gevraagd, uit te breiden.
Anderzijds is het de bedoeling om een aantal nieuwe activiteiten op te starten, zoals de lessenreeks
tai chi en start to run.
Indien u op de hoogte wilt gehouden worden van de activiteiten voor senioren georganiseerd door
of in samenwerking met de Sportdienst, kunt u uw gegevens doorgeven, tel. 09 280 98 40.
￼

10de Bodysol-Patrick-Cup (minivoetbaltornooi)
Voetbalclub Jong & Vlug De Pinte organiseert tijdens het Pinksterweekend voor de tiende maal
het Bodysol-Patrick-Minivoetbaltornooi. Dit vindt zoals altijd plaats op de terreinen van Moerkensheide. Voor de gelegenheid wordt er een grote feesttent opgesteld.
Het evenement start op vrijdagavond 21 mei met de 7de Bodysol-jogging. Jeugd tot twaalf
jaar start om 19 uur en betaalt bij inschrijving 1 euro. De oudere jeugd en volwassenen starten om
19.30 uur voor een afstand van een, twee of drie ronden van 4,5 km. Zij betalen bij inschrijving 5
euro en ontvangen daarvoor twee drankjes en een Bodysol-product, bovendien nemen zij automatisch deel aan de gratis tombola.
Zaterdag 22 mei komen de minivoetballiefhebbers aan bod met de 10de Bodysol-Patrick-Cup.
De jeugdwedstrijden starten om 9 uur, de volwassenen beginnen eraan om 13 uur. Gratis toegang.
’s Avonds kan men van 18.30 tot 20.30 uur aanschuiven voor een verzorgde eindeseizoensbarbecue. Voor de barbecue betalen volwassenen 18 euro, kinderen 10 euro.
Zondag 23 mei vervolg van het minivoetbaltornooi 10de Bodysol-Patrick-Cup. De jeugd begint
om 10 uur, de volwassenen om 14 uur. De finale is voorzien rond 18 uur. Gratis toegang.
Op kermismaandag 24 mei is er in de feesttent (of bij voldoende zon eventueel buiten) opnieuw
gelegenheid tot deelname aan de verzorgde eindeseizoensbarbecue. Volwassenen betalen 18
euro, kinderen 10 euro.
Voor dit alles kan men inschrijven of inlichtingen krijgen in de kantines van voetbalclub JV De
Pinte (Sportwegel en Moerkensheide); in sportzaal Budapest (Zwartegat) of bij voorzitter Luc
Vermassen (gsm 0495 16 73 75), Luc Van De Velde (0473 99 04 49) en Daniel Vandeneynde
(0476 80 08 83). Alle informatie over voetbalclub Jong & Vlug De Pinte vindt u ook terug op de
website www.jvdepinte.be.
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Wat het jeugdtornooi betreft zijn alle jongens of meisjes die zin hebben om te voetballen welkom. Zij schrijven zich best in via het e-mailadres van Ann Vermeulen: vermeulenann@skynet.be of
bodysol-cup@in-depinte.be.

Petanqueclub De Zonnebloem
De recreatieve Petanqueclub De Zonnebloem van De Pinte, die volgend
jaar al 25 jaar bestaat, speelt vanaf zaterdag 1 mei tot eind september,
drie maal per week in het Sijsjespark (zijstraat Geelgorslaan) in De Pinte.
Bij slecht weer speelt men op binnenterreinen, dus het hele jaar door.
De speeldagen zijn: woensdag van 15 tot 18.30 uur, zaterdag van 15 tot
18.30 uur en zondag van 10 tot 12.30 uur.
Er zijn ballen ter beschikking voor degenen die het eens willen proberen.
Voor nieuwe leden geeft men de voorkeur aan inwoners van De Pinte of
Zevergem die geen officiële petanquecompetitie beoefenen.
www.depinte.be

Lidgeld met verzekering: E 10 voor volwassenen en E 8 voor jongeren van twaalf tot achttien
jaar. Op dit ogenblik telt deze club 56 leden.
Maandelijks, telkens de eerste zaterdag van de maand, is er een eigen petanquetornooi met naturaprijzen, start om 14 uur. Daarbij voorziet deze club ook in talrijke socioculturele activiteiten zoals
excursies, feestmaaltijden, mogelijkheid van deelname aan andere recreatieve tornooien (geen officiële wekelijkse competitie). Deze club werd vorig jaar derde in het regionaal tornooi te Gavere.
Wie over een gezonde dosis humor beschikt, is hier op het goede adres.
Voor alle info:
secretaris Roger Vanderghote, tel. 09 221 28 03, e-mail: roger.vanderghote@scarlet.be,
of bij de voorzitter: Julien Matthys, 0472 01 35 47, e-mail: julien.matthys@telenet.be

Fiets je fit
Fiets mee - in het kader van CM-Fit langs een bewegwijzerde tocht via Afsnee, Drongen en de
Blaarmeersen op zondag 6 juni 2010 met Pasar De Pinte - Zevergem en CM De Pinte.
Vertrek:
Afstand:
Deelname:
		
Einde:
Info:		
		

Vrije start tussen 14 en 14.30 uur aan het CM-kantoor, Kerkplein, De Pinte
40 km (verkorting: 25 km mogelijk)
E 2, kinderen – 12 jaar: gratis
(inbegrepen: drankjes en/of gezonde attentie, tombola, verzekering)
Rond 19 uur
CM De Pinte: tel. 09 234 62 20
Pasar: Guy De Geyter, tel. 09 282 52 48 of www.pasar.be/Depinte

Loop mee 300 km per uur!
Op zaterdag 26 juni 2010 van 13 tot 18 uur viert Joggingclub De Pinte haar 30-jarig bestaan
met een 300 minuten-loop.
Deze jogging - met afstand naar keuze - staat open voor iedereen, van start-to-runner over vrijetijdsjogger tot hardloper. Het doel is elk uur 300 km te laten afleggen door joggers. Ieder uur begint
met een gezamenlijke opwarming en men kan doorlopend vrij starten voor één of meerdere rondjes op een mooi parcours rond Scheldevelde.
Zo kan iedereen kennismaken met het joggen als veelzijdige buitensportactiviteit en genieten van
het vrije lopersgevoel!
Vertrek en inschrijving aan de Sportwegel. Deelname: E 3 (verzekering inbegrepen).
Elke deelnemer krijgt een aandenken.
Meer info? Contacteer Geert Deconinck (tel. 09 282 48 24, jcdepinte@gmail.com) of kijk op
www.jcdepinte.be.
Joggers zijn ook altijd welkom op de wekelijkse jogging op dinsdagavond om 19.30 uur aan de
Sportwegel.

DanceReaction De Pinte
Locatie: OCP, Polderbos 20, 9840 De Pinte
Activiteiten: Musical Dance, NewStyle, Let’s
Dance, KnuffelDance, ZumbaTomic®, DanceTeams
Nieuwe inschrijvingen: Vanaf 15 mei 2010
starten wij met de inschrijvingen voor het nieuwe schooljaar 2010 – 2011.
Om de kwaliteit van de activiteiten te garanderen is vooraf inschrijven altijd verplicht en wordt
het aantal deelnemers per activiteit beperkt.
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Gratis proeflessen: Op dinsdag 25, woensdag 26, donderdag 27, vrijdag 28, zaterdag 29 en
maandag 31 mei.
Leeftijd: Vanaf geboortejaar 2005 (= tweede kleuterklas) tot 20+
Info: Meer info kunt u aanvragen via de website www.DanceReaction.be (Klik op ‘INFO-AANVRAAG’), dan sturen wij meteen alle nuttige informatie door.
Verantwoordelijke: Rita Termote (verantwoordelijke dagelijks bestuur), 0475 94 42 91

Ballet en jazz-dans in De Pinte
Vanaf september 2010 kunnen kinderen vanaf 4,5 jaar op woensdagnamiddag in De Pinte terecht
voor balletlessen (zes groepen op basis van leeftijd en voorkeur: klassiek ballet of jazz-ballet). Meer
info vindt u op www.studiominne.be, liesbetminne@hotmail.com, 0476 66 21 48.

jeugd
Carnavalsweekend Gemeentelijke Jeugdraad
De gemeentelijke jeugddienst en jeugdraad van De Pinte organiseerden op 12, 13 en 14 februari
2010 de vijfde editie van het Carnavalsweekend. Opzet van dit project was om in één weekend
voor alle jongeren van onze gemeente een aangepaste activiteit te organiseren.
Het concept van de vorige edities werd behouden: een optreden voor de kleinsten (zes tot twaalf
jaar) en een dropping voor de twaalf- tot zestienjarigen. Na enkele jaren te zijn weggeweest werd
er ook opnieuw een fuif georganiseerd voor de +16-jarigen. Daarvoor werd samengewerkt met
Jeugdhuis Impuls.
Bal Carnaval
Op vrijdagavond vond de fuif Bal Carnaval plaats in het jeugdhuis. De dj’s: ‘Voze Swa en Lange
Frans’, ‘Bassy en Adrigaan’ en ‘Eddy-Smally en Will-Frituurt-Da’ gaven het beste van zichzelf en
zorgden tot in de vroege uurtjes voor dansbare (ambiance)muziek. De meeste bezoekers hadden
zich gekleed voor de gelegenheid. Op de fuif was er dus een bonte bende aanwezig: Dracula,
smurfen, een clown, Zorro’s, high school girls, Alibaba … De afwezigen hadden ongelijk.
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Dropping
Op zaterdagavond was er een avontuurlijke dropping voor alle jongeren tussen twaalf en zestien
jaar. Net geen vijftig deelnemers stapten op de bus en werden gedropt in de buurt van Vurste,
Scheldewindeke en Gijzenzele voor een fikse wandeltocht van zes kilometer. Met behulp van
verschillende tochttechnieken zochten ze – met wisselend succes - van de weg doorheen het platteland naar het lokaal van Chiro Klimop in Bottelaere, waar honger en dorst konden worden gestild
met chocolademelk en pannenkoeken.
www.depinte.be

Meespeeltheater Jeuk
Een korte nachtrust later stond de volgende activiteit op het programma. Het Meespeeltheater Jeuk
bezorgde de 85 aanwezige kinderen een zaterdagnamiddag vol meezing-, dans- en inleefplezier
met de show ‘Piratensoep met balletjes’. Het verhaal ging over de piraten Korneel en Jacobus.
Kapitein Korneel was bijzonder slechtgeluimd en de arme Jacobus was daar het slachtoffer van.
Met allen waren ze gestrand op een vreemd eiland, bovendien was ook hun ketel piratensoep met
balletjes gestolen. Ze ontdekten wie achter dit snode plan zat en konden verhinderen dat ze in
papagaaien zouden veranderen.

Ook met deze vijfde editie van het carnavalsweekend zijn we erin geslaagd heel wat jongeren uit
verschillende leeftijdscategorieën te bereiken. We willen hierbij alle jonge deelnemers en alle – iets
oudere – begeleiders van harte bedanken.
Gemeentelijke jeugdraad en jeugddienst De Pinte

Speelplein Amigos werking zomer 2010
Wilt u uw kind in de zomervakantie enkele fantastische en avontuurlijke vakantiedagen laten beleven? Dan is speelplein Amigos de oplossing!
Uw kinderen en tieners kunnen deze zomervakantie opnieuw vijf weken op het speelplein terecht:
• van maandag 19 tot vrijdag 23 juli 2010
(Opgelet: woensdag 21 juli is een feestdag, er is dus geen speelpleinwerking)
• van maandag 26 tot vrijdag 30 juli 2010
• van maandag 2 tot vrijdag 6 augustus 2010
• van maandag 9 tot vrijdag 13 augustus 2010
• van maandag 16 tot vrijdag 20 augustus 2010
De activiteiten vinden elke dag plaats van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 16.30 uur.
Voor, na en tussen de activiteiten is er opvang voorzien.
De speelpleinwerking gaat door in de gebouwen van de gemeentelijke basisschool,
Polderbos 1 in 9840 DE PINTE.
Voor meer informatie kunt u terecht bij de jeugddienst, tel. 09 280 98 43,
e-mail: jeugddienst@depinte.be.
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Tijdens de resterende weken kan uw kind deelnemen aan de activiteiten van de sportdienst en/of
de gemeentelijke kinderopvang De Speelark.

Speelplein Amigos zoekt: enthousiaste monitoren
Ben je 16 jaar of ouder?
Wil je de Pintse kinderen en jongeren enkele leuke vakantiedagen te bezorgen?
Ben je goed in het organiseren van activiteiten?
Heb je zin om deel uit te maken van een fantastische leidingsploeg?
Stel je dan kandidaat om speepleinmonitor te worden!
Neem contact op met de jeugddienst, tel. 09 280 98 43, e-mail: jeugddienst@depinte.be
PRAKTISCHE INFORMATIE
1. Vergoeding?
Als monitor van het speelplein krijg je een forfaitaire vrijwilligersvergoeding.
Vergoedingen per dag
voor de werking
		
- Monitoren zonder attest of ervaring:
E 18,5
- Monitoren met attest of ervaring:
E 22,5
- Assistent-hoofdmonitoren*
E 30,22

voor voorbereidingen
of opruimen
E7
E9
E9

Opgelet: De wettelijke maximumbedragen kunnen niet overschreden worden, ook niet bij het combineren van werking en voorbereiding.
* Enkel voor monitoren met veel ervaring
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2. Vorming?
Er worden jaarlijks één à twee vormingssessies voor de monitoren van het speelplein georganiseerd.
De sessies vinden meestal plaats net voor de werkingsperiode in de zomervakantie en worden gratis aangeboden.
3. Verzekering?
De monitoren zijn verzekerd tegen de volgende risico’s: burgerrechtelijke aansprakelijkheid, rechtsbijstand en lichamelijke ongevallen.

www.depinte.be

Gemeente De Pinte zoekt jobstudenten
Voor de zomermaanden (juli, augustus en september 2010) zal de gemeente De Pinte opnieuw een
beroep doen op jobstudenten. Inschrijven kan ten laatste op dinsdag 25 mei 2010.
• voor de Plaatselijke openbare bibliotheek
tijdens de maanden augustus en september
telkens 1 persoon met halftijdse prestaties
administratieve taken
• voor de Dienst burgerzaken
tijdens de maand juli
1 persoon met volledige prestaties
administratieve taken
• voor de jeugddienst
tijdens de maand juli of augustus, gedurende drie weken
1 persoon met volledige prestaties
uitbreiden jeugdsite – ontwikkelen logo’s
• voor de gemeentelijke speelpleinwerking Amigos
vanaf 19 juli tot en met 20 augustus 2010
1 hoofdmonitor
Verdere info kunt u vinden bij ‘Nieuws’ op de startpagina van de gemeentelijke website
www.depinte.be, via sabine.puype@depinte.be of tel. 09 280 80 95.

welzijn
Wachtlijsten
- 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
zondag 2 mei: Dr. P. Moisse
- ma. 3 mei: Dr. P. Moisse
- di. 4 mei: Dr. G. Vandecasteele
- wo. 5 mei: Dr. M. De Smet
- do. 6 mei: Dr. P. Moisse
zaterdag 8 mei: Dr. P. Moisse
zondag 9 mei: Dr. P. Moisse
- ma. 10 mei: Dr. P. Moisse
- di. 11 mei: Dr. A. Brochez
- wo. 12 mei: Dr. G. Vandecasteele
- do. 13 mei: Dr. G. Vandecasteele
zaterdag 15 mei: Dr. W. Standaert
zondag 16 mei: Dr. W. Standaert
- ma. 17 mei: Dr. J. Ossieur
- di. 18 mei: Dr. D. Van Renterghem

- wo. 19 mei: Dr. A. Van Hecke
- do. 20 mei: Dr. G. Vandecasteele
zaterdag 22 mei: Dr. M. De Smet
zondag 23 mei: Dr. M. De Smet
- ma. 24 mei: Dr. D. Van Renterghem
- di. 25 mei: Dr. J. Dossche
- wo. 26 mei: Dr. K. Vanderlinden
- do. 27 mei: Dr. I. Lampens
zaterdag 29 mei: Dr. K. Vanderlinden
zondag 30 mei: Dr. J. Dossche
- ma. 31 mei: Dr. J. Ossieur
- di. 1 juni: Dr. F. Pieters
- wo. 2 juni: Dr. P. Van Renterghem
- do. 3 juni: Dr. A. Van Poucke
zaterdag 5 juni: Dr. D. Van Renterghem
zondag 6 juni: Dr. I. Lampens
- ma. 7 juni: Dr. P. Moisse
- di. 8 juni: Dr. P. Moisse
- wo. 9 juni: Dr. D. Van Renterghem
- do. 10 juni: Dr. P. Moisse
zaterdag 12 juni: Dr. J. Dossche
zondag 13 juni: Dr. K. Vanderlinden
- ma. 14 juni: Dr. M. De Smet
- di. 15 juni: Dr. W. Standaert
- wo. 16 juni: Dr. D. Van Renterghem
- do. 17 juni: Dr. J. Dossche
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zaterdag 19 juni: Dr. J. Ossieur
zondag 20 juni: Dr. J. Ossieur
- ma. 21 juni: Dr. K. Vanderlinden
- di. 22 juni: Dr. A. Van Hecke
- wo. 23 juni: Dr. G. Dujardin
- do. 24 juni: Dr. I. Lampens

zaterdag 26 juni: Dr. G. Dujardin
zondag 27 juni: Dr. J. Dossche
- ma. 28 juni: Dr. J. Ossieur
- di. 29 juni: Dr. P. Moisse
- wo. 30 juni: Dr. P. Van Renterghem
- do. 1 juli: Dr. A. Van Poucke

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

Dag van de Fair Trade
Zaterdag 8 mei

Eerlijke handel bevordert de duurzame ontwikkeling in de internationale handel, in het bijzonder
bij de export van arme landen naar rijke westerse landen. Fair trade betekent dat bijvoorbeeld
koffieboeren, cacaoboeren of bananenboeren in Latijns-Amerika, Afrika en Zuidoost-Azië een
eerlijke prijs krijgen voor hun exportproducten. Een prijs die in verhouding staat tot de werkelijke
productiekosten en niet een prijs die wordt bepaald door de verhoudingen op de internationale
markt.
Sinds vorig jaar is ook De Pinte een Fair Trade gemeente en moeten we blijven inspanningen doen
om deze titel te behouden, daarom krijgt iedereen op zaterdag 8 mei, de internationale dag van de
Fair Trade, een ‘eerlijk’ cadeautje bij onderstaande handelaars en horecazaken.
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Handelaars
• Oxfam-Wereldwinkel, Baron de Gieylaan 27a
• Bakkerij Hanssens, Pintestraat 1
• Voeding Vyncke, Baron de Gieylaan 65
• Bakkerij Rutsaert, Baron de Gieylaan 20
• GB Contact, Aan de Bocht 22
• Louis Delhaize, Baron de Gieylaan 23
• Keltra, Pintestraat 8
Horecazaken
• Bar-On, Baron de Gieylaan 12
• Brasserie ’t Klooster, Baron de Gieylaan 25A
• Eetcafé Miro, Stationsstraat 9
• ’t Boldershof, Dorp 7
• ’t Gildenhuis, Pintestraat 4

Fair Trade Gemeente’t!
www.depinte.be

De Ronde van 11 in De Pinte
Duizend deelnemers verwacht

Op zondag 30 mei 2010 kan je samen met familie of vrienden
deelnemen aan de Ronde van 11, een gezellige fietstocht in De
Pinte en omgeving. Je kan kiezen voor het parcours van 20 km,
dat zich leent voor een deelname met het hele gezin, of voor het
meer uitdagende traject van 50 km.
De Ronde van 11 is een nieuw initiatief van 11.11.11 dat daarmee ook in het voorjaar naar buiten
wil treden. Het vraagt aandacht en steun voor de Millenniumdoelstellingen, een plan om armoede
en honger tegen 2015 sterk terug te dringen, maar het wil bovenal een gezellige dag worden voor
de hele familie.
Alle deelnemers kunnen het circuit op eigen tempo afleggen. Onderweg kan je halt houden voor
een sanitaire stop, of om iets te eten. De kinderen kunnen samen met hun ouders deelnemen aan
de Millenniumzoektocht en krijgen een leuk gadget.
UGent-rector Paul Van Cauwenberge is peter van de Ronde van zijn thuisgemeente en voelt
zich daar heel vereerd mee. Voor de eerste editie van de Ronde van 11 verwachten de organisatoren
duizend deelnemers. “’t Mag gerust meer zijn!” stelt Van Cauwenberge, “Want het wordt een
plezante dag en we steunen er een goed doel mee. Wat heeft een mens nog meer nodig?”.
Naast gewone, zijn er ook ‘bijzondere deelnemers’. Dat zijn enthousiastelingen die 11.11.11 extra
steunen door sponsorgeld bij elkaar te zoeken. Met bijdragen van 500, 1 111 of 2 015 euro
ontpoppen ze zich tot bronzen, zilveren of gouden deelnemers die 11.11.11 een stevige duw in
de rug geven.
Praktisch
Schrijf je nu in via www.derondevan11.be of richt je tot de duurzaamheidsambtenaar, Mariska
Samyn, mariska.samyn@depinte.be, tel. 09 280 80 98.
Deelname kost E 8 voor volwassenen (E 11 bij inschrijving ter plaatse). Kinderen jonger dan 10
jaar fietsen gratis mee, tieners betalen E 5. ’s Morgens kan je voor E 4 genieten van een (h)eerlijk
ontbijt met producten van Oxfam Fairtrade.
Er kan gestart worden met fietsen tussen 8 en 14.30 uur. De twee groepsstarten vertrekken
om 10 en om 14 uur. Wie er helemaal voor wilt gaan, kan tussen 8 en 11 uur langskomen in de
raadzaal van het gemeentehuis voor een (h)eerlijk ontbijt.

Gratis nummer Directie-Generaal Personen met een handicap
Sinds 1 maart 2010 is het telefoonnummer veranderd van het Contact Center van de DirectieGeneraal Personen met een handicap (van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid).
Het oude telefoonnummer werd vervangen door het groene nummer (gratis nummer)
0800 987 99.
Het Contact Center blijft toegankelijk van maandag tot en met vrijdag, doorlopend van 8.30 tot
16.30 uur.
U kunt er terecht met vragen over tegemoetkomingen, het medisch onderzoek en het medische
attest, de parkeerkaart, ... Zie ook http://handicap.fgov.be.

Oxfam-wereldwinkel is niet zomaar een winkel
Het is een organisatie die staat voor bewustmaking, educatie (bijvoorbeeld via schoolbezoeken),
campagnes en acties.
Naast een eerlijke prijs voor de producenten, investeert Oxfam ook in plaatselijke onderwijs- en
gezondheidsvoorzieningen.
Dit voorjaar staat kindslavernij in de chocoladeproductie in de kijker. Het loon dat boeren in Afrika
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voor hun cacao krijgen is immers zo laag dat zij amper helpers kunnen betalen. Daarom zetten zij
kinderen aan het werk. In Nederland tekenden overheid, vakbonden, supermarkten en enkele grote
spelers van de chocolade-industrie een intentieverklaring dat ze willen gaan naar een duurzame
cacaoproductie. Uw wereldwinkel zamelt handtekeningen in om tot hetzelfde resultaat te komen
in chocoladeland België.
Verschillende van onze producten, zoals wijn, honing, appelsap, lookpasta en minipapaja’s komen
uit Chili. Zoals zo dikwijls zijn het de armen, die het meest tegenslag moeten incasseren. Op 27
februari werden verschillende van onze producenten getroffen door de zware aardbeving. Zo
vielen bij een coöperatieve van wijnboeren acht doden en ging 200 000 liter wijn verloren. OxfamWereldwinkel De Pinte - Zevergem besliste dan ook prompt 500 euro uit zijn werkingsreserve te
schenken voor de wederopbouw bij onze Chileense producenten.
Oxfam-Wereldwinkel De Pinte, Baron de Gieylaan 27a (verdieping Parochiaal Centrum)
Openingsuren: woensdag en zaterdag van 10 tot 12 uur en van 14 tot 18 uur

Europa cantat! Benefietconcert voor de vzw NONA
De vzw NONA, die hulp biedt aan Roemeense kinderen, is al aan de
negende editie van haar jaarlijkse benefietconcert toe en nodigt u dan
ook van harte uit op zaterdag 29 mei om 20 uur in de parochiekerk
van De Pinte.
Dit jaar is het de beurt aan het mannenkoor Sint-Barbara uit Heusden
onder de kundige leiding van Jos Van den Borre, die ons zal vergasten op een muzikale reis door
Europa. Solisten zijn Ann Van den Borre, harp, Michaël de Permentier, piano en Luc Braeckman,
gitaar.
Kaarten kosten 10 euro in voorverkoop (12 euro aan de ingang), lagereschoolkinderen betalen
5 euro. Kaarten zijn te krijgen bij het secretariaat van de vzw, Serafien de Ryckelaan 21,
tel. 09 282 85 78, e-mail: nonamechild@telenet.be en bij de bestuursleden van de vzw NONA. Zie
eveneens de website van de vzw NONA: www.nonamechild.eu.

Gastgezinnen: Het kloppende hart van AFS
Eind augustus 2010 verwelkomt AFS Interculturele Programma’s vzw zo’n honderdvijftig buitenlandse
jongeren uit meer dan dertig landen. De jongeren zullen tot de volgende zomervakantie in
Vlaanderen verblijven. Elk van deze jongeren zal verblijven in een gastgezin ... Iets voor jou?
Het hele concept van jongerenuitwisselingen is gestoeld op gastvrijheid, op het principe dat een
gezin vooroordelen opzij zet en een ‘vreemde’ persoon in huis neemt.
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Zonder gastgezinnen echter geen AFS, zo eenvoudig is het. Om die reden willen we van elke
gelegenheid gebruik maken om gezinnen op te roepen hun huis onbaatzuchtig open te stellen en
zich bewust te zijn van de belangrijke maatschappelijke taak die ze hierdoor opnemen. Het is een
mooi gebaar waar je als gezin terecht trots op mag zijn!
Praktisch: Gastgezin zijn bij AFS gebeurt op vrijwillige basis. Dat wil zeggen dat het gezin instaat
voor de kost en inwoon van de nieuwe zoon of dochter en voor de kosten die verbonden zijn aan
eventuele familieactiviteiten. AFS dekt de overige kosten, zoals medische kosten, schoolboeken,
transport van en naar school/project, enzovoort. Net zoals de jongere kan het gastgezin op
begeleiding rekenen van de AFS-vrijwilligers en het AFS-kantoor.
Interesse? Aarzel dan niet ons te contacteren (zie onder). Neem ook eens een kijkje op onze
website, www.afsvlaanderen.be, waar je naast bijkomende informatie ook getuigenissen van (oud)AFS’ers vind.
Meer info: Hilde Van Dorpe-Cnudde, Grote Steenweg 112, Zevergem, tel. 09 385 64 57 of
0477 377 801 of hildecnudde@gmail.com of AFS Interculturele Programma’s vzw, Griet Labee,
Hendrik Consciencestraat 52, 2800 Mechelen, tel. 015 79 50 10, fax 015 79 50 11, e-mail:
info@afsvlaanderen.be
www.depinte.be

ocmw
Jobstudent kinesitherapie gezocht voor WZC Scheldevelde
Het Woonzorgcentrum Scheldevelde zoekt een jobstudent kinesitherapie voor het begeleiden van
bewoners bij gangrevalidatie en bewegingsoefeningen. Het betreft een voltijdse vakantiejob van
19 juli tot en met 13 augustus 2010.
Geïnteresseerde kunnen contact opnemen met
Martine De Bouver, tel. 09 280 72 95,
e-mail: martine.debouver@ocmwdepinte.be.

politie
Resultaten politiecontroles juli - augustus 2009
• Snelheidscontroles
Datum
Plaats
Toegelaten
		
snelheid
5 januari
Polderdreef
50 km/h
12 januari
Baron de Gieylaan
50 km/h
15 januari
Kruisken
50 km/h
19 januari
Grote Steenweg
90 km/h
20 januari
Baron de Gieylaan
50 km/h
22 januari
Langevelddreef
50 km/h
			
26 januari
Grote Steenweg
70 km/h
29 januari
Kruisken
50 km/h
3 februari
Polderdreef
50 km/h
6 februari
Polderdreef
50 km/h
6 februari
Baron de Gieylaan
50 km/h
9 februari
Keistraat
50 km/h
24 februari
Polderdreef
50 km/h
26 februari
Nieuwstraat
50 km/h

Aantal
overtredingen
4 % overtreders
8 % overtreders
3 % overtreders
2 % overtreders
2 % overtreders
94 % overtreders
(140 / 150)!
5 % overtreders
10 % overtreders
3 % overtreders
3 % overtreders
27 % overtreders
8 % overtreders
5 % overtreders
16 % overtreders

Gemeente geeft premie voor beveiligen woning
Tijdens de gemeenteraad van 29 maart 2010 werd beslist een premie toe te kennen aan particulieren die hun woning beveiligen tegen inbraak. De subsidie bedraagt 30 % van de gemaakte kosten
met een maximum van 175 euro per woning. Wie ouder is dan 60 jaar kan een premie krijgen tot
350 euro. Meer info en het subsidiereglement (inbraakpreventie) vindt u op www.depinte.be en in
de volgende Infokrant (juli - augustus 2010).

Al 66 000 geregistreerde alarmsystemen

Registratieperiode alarminstallaties verlengd tot 1 juli 2010
Eigenaars van een alarmsysteem dat niet aangesloten is op een alarmcentrale, krijgen vier maanden
extra tijd om het systeem te registreren. Er werd beslist om de registratieperiode te verlengen tot 1
juli 2010. De registratie van een dergelijk systeem gebeurt online sinds 1 september 2009.
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Alarmsystemen die zijn aangesloten op een alarmcentrale worden automatisch geregistreerd bij
Binnenlandse Zaken. Alarmsystemen die niet zijn aangesloten, worden sinds 1 september 2009 geregistreerd via www.police-on-web.be. Deze aangifte kan tot nu toe enkel online gebeuren met
de elektronische identiteitskaart en een kaartlezer of gratis ‘token’. De aangifte moet ook jaarlijks
hernieuwd worden.
Voor mensen die er niet in slagen om de registratie via de website in orde te brengen, bekijkt de
FOD Binnenlandse Zaken de mogelijkheid om telefonisch te registreren. Hierover volgt later informatie.
De registratie van de alarmsystemen moet de doeltreffendheid van de interventies, en dus ook de
veiligheid van de burger, verbeteren. Wanneer de politiediensten een oproep krijgen, kunnen die
via de databank meteen alle nodige gegevens opvragen en onmiddellijk bepalen hoe ze het best
kunnen handelen. Een interventie voor een noodoproep van een juwelenzaak vraagt immers een
andere aanpak dan voor een rijwoning.
Praktisch
Voor technische problemen met de online registratie via www.police-on-web.be kan je terecht bij
de helpdesk (FEDICT): 078 15 03 11 (keuze 4).
Alle nodige informatie over de registratie van het alarmsysteem staat in de brochure ‘Geen nodeloos alarm. Spelregels bij inbraakalarmen’. U vindt deze brochure terug op www.besafe.be (rubriek
‘publicaties’).

nieuws uit de raden
Samenvatting van de gemeenteraad van 1 februari 2010
• Goedkeuring offerte Imewo (2 491,21 euro) voor het plaatsen van bijkomende openbare verlichting aan het OCP.
• Goedkeuring ontwerp, bestek en raming voor de uitbreiding van de berging bij de turnzaal in de
Gemeentelijke Basisschool.
• De gemeenteraad besluit 1 240 euro te geven voor noodhulp in Haïti op rekening Haïti Lavi 12.12
via het Belgisch Consortium voor Noodhulpsituaties.
34

• Definitieve vaststelling ontwerp gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) voor de functionele
cluster, januari 2010, met aanpassingen. Het RUP Centrumbocht wordt prioritair verder gezet.
• Akkoord aanpassing betalingsmogelijkheden gemeentelijk containerpark, betalen enkel via overschrijving. Lees meer op pagina 7.
• Toetreding intentieverklaring voor het samenwerkingsverband tussen de gemeenten De Pinte,
Gavere en Nazareth, de NMBS, de procureur des Konings en de federale en lokale politie met als
doel een overlegstructuur te organiseren om de veiligheid in het station en de stationsomgeving
te verhogen.
• Goedkeuring toetreding van de personeelsleden van het gemeentelijk onderwijs tot de gemeenschappelijke sociale dienst Vlaanderen.
Kennisname rapportering klachtenbehandeling voor het jaar 2009.
• Aanstelling Bob Lentacker, de voormalige sportfunctionaris, als diensthoofd Vrije tijd. (Kandidaturen voor de functies sportfunctionaris en cultuurbeleidscoördinator konden ingediend worden
tot 13 april 2010.)
www.depinte.be

Punten aangevraagd door raadsleden:
• De gemeenteraad beslist geen ad hoc gemeenteraadscommissie op te richten in verband met
parkeer- en mobiliteitsproblematiek centrum De Pinte. Dit agendapunt wordt besproken in de
eerstvolgende adviesraad voor veiligheid en verkeer en het resultaat wordt voorgelegd aan de
gemeenteraad.

Samenvatting van de gemeenteraad van 1 maart 2010
• Goedkeuring ontwerp-statuten van de intergemeentelijke projectvereniging Platform Omgeving
Schelde-Leie (POLS).
• Goedkeuring ontwerp, bestek en raming voor de wegenis- en rioleringswerken in een deel van
de Berkenlaan en de Wilgenstraat.
• Beslissing volledige scheiding van vuilwater- en hemelwaterstromen op het private terrein met
verplichte gescheiden aansluiting op het rioleringsnet voor de private percelen langs het tracé van
de rioleringswerken in de Berkenlaan en Wilgenstraat. De gemeente voorziet een tussenkomst.
• Goedkeuring bestek, raming en gunningswijze voor de aankoop van een gesloten bestelwagen
(25 000 euro).
• Intentieverklaring voor de invoering van een aanvullend pensioenstelsel vanaf 1 januari 2010 voor
de contractuele personeelsleden.
• Vaststelling tijdelijke formatie gemeentelijke speelpleinwerking Amigos De Pinte voor de paas- en
zomervakantie van 2010.
Punten aangevraagd door raadsleden:
• Bespreking stand van zaken gemeentelijke erfgoedlijst.

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 2009-12-17:
• Voorstelling ecologisch project rond plas Hageland (zie extra agendapunt)
Gecoro 2009-12-10:
• Bepalen studiebureau voor Beeldkwaliteitsplan Zevergem Dorp
• Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Functionele Cluster – verslag werkgroep bezwaarschriften
Zovla (Interloke vereniging met acht Zuid-Oost-Vlaamse bibliotheken) 2009-11-24:
• Bespreking lopende en toekomstige projecten
• Begroting 2010

Contactformulier
U vindt een contactformulier op www.depinte.be onder ‘Leven & Wonen’. U kunt uw vraag ook
schriftelijk bezorgen aan: Gemeente De Pinte - Meldingen t.a.v. Isabel Coppens, Koning Albertlaan 1,
9840 De Pinte
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De Pintse Dorpsfeesten

Sinksen Kermis - Gemeentelijk kasteelpark Viteux
Ter gelegenheid van Sinksen Kermis wordt aan de hele bevolking van De Pinte en omgeving opnieuw een gratis programma aangeboden.
Zaterdag 22 mei 2010
19.00 tot 24.00 uur: 2e editie
Optredens van:

Cafeest

• FunQ (tien-koppige rasechte showband, goede oude funk, ongelofelijke opener)
• Die enge Hosen (ambiance met de beste hits uit de jaren ’70, ’80, ’90 tot nu)

• BOOGIE

BOY (is the name, Music is the game … the blues is allright)

Afsluitend: after party’s in diverse cafés
Zondag 23 mei 2010
11.00 tot 13.00 uur: Aperitiefconcert door ‘The small Band’
Doorlopend Spaanse keuken in Kasteel Restaurant Viteux

Fiesta de los Pintos

Vanaf 14.30 uur:
(Ramblas in Viteux)
Kunstenaars, oude boeken, Cava & sangria stand, kraampjes in Spaanse sfeer
Optreden van de Spaanse groep Los del Sol: (dans en show)
• Spaanse show (herkenbare Spaanse muziek)
• Latino/Mexican show (swingende latino muziek)
• Caribbean/Brasil show (Sambashow)
• ZUMBA show, verzorgd door Oxygen Fitness
Aansluitend tot 23.00 uur optreden van:

The Moonlovers (alle mogelijke muziekstijlen, muzikale trip vol bekende deuntjes)
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Afsluiter: dj

KEESY

Het volledige programma is een organisatie van de werkgroep ‘depdorpsfeesten’ met ondersteuning van Gemeente De Pinte, Spaarbank VDK en medewerking van Café Bora Bora, Eetcafé Miro,
Café ’t Zwart Schaap, Café Bar-On en Restaurant Viteux.
Enig in De Pinte: vijf horeca-uitbaters, een volledig weekend, gezamenlijk aan het werk
achter één grote gemeenschappelijke toog.
Zie ook www.cafeest.be.

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

