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Cultuurprijs 2007
Wie verdient hem volgens jou? p. 16
Meer cultureel nieuws, voor inwoners en
vereniging, vanaf p. 14

Duister Erfgoed: Proef de donkerste
nacht van het jaar. - p. 14

Subsidies
Milieu en (ver)bouwen - p. 11

Sluitingsdagen gemeentelijke
diensten: (gemeentehuis, bureaus OCP,
bibliotheek, containerpark, PWA)
Voor de jeugd:
een volledig overzicht met alle
jeugdactiviteiten op p. 30

maandag 9 april: paasmaandag
maandag 30 april: brugdag
dinsdag 1 mei: Dag van de Arbeid

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

Agenda maart - april 2007
Maart
vr. 2/3

vr. 2/3

za. 3/3

za. 3/3

za. 3/3

zo. 4/3

zo. 4/3

di. 6/3

di. 6/3

om 19 uur - Bondslokaal
Start lessenreeks (5 d.)
‘Koken voor mannen’
Gezinsbond De Pinte
Piet Dhaenens: 0473 22 21 95
om 20 uur - Oud Wielkine /
Nazareth - E 2
Aanleg van een boomgaard
(theorieles)
VELT Scheldevallei i.s.m.
Gezinsbond
Mo Van de Velde: 09 282 80 11
om 10 uur - Huis Prosper De
Lepeleire / Nazareth - E 2
Aanleg van een boomgaard
(praktijkles)
VELT Scheldevallei i.s.m.
Gezinsbond
Mo Van de Velde: 09 282 80 11
van 14 tot 17 uur - Drapstraat
16 / Nazareth - gratis
Openstelling museum
‘scheldeveld’ vr/h publiek
Heemkring Scheldeveld
Marilyn Couck: tel. 09 282 70 42
(t.e.m. 1/4) van 14 tot 17 uur
- Gordunahuis - gratis
Start Groepstentoonstelling
- zie p. 20
Kunstkring Centaura
Germain Schiettecatte:
09 282 68 67
vanaf 7.30 uur - OCP - E 3 /
E 2,5 / gratis
SportAftiefdag Ventourist /
Ventousiast - zie p. 27
Sporta
Vicky Van Leuven: 014 53 95 72
om 15 uur - terrein Sportwegel
-E4
JV De Pinte - Gavere / Asper
(E/Elftal)
Jong en Vlug De Pinte
Luc Vermassen: 0495 16 73 75
vanaf 14.30 uur - feestzaal
Begonia, Pintestraat 29 - E 2,5
55+: 5de dans- en
ontspanningsnamiddag - zie
pag. 33
Seniorenraad
Christian Meiresonne:
09 282 40 92
(t.e.m. 24/4) ‘s avonds
Start cursus jogging
KVLV Zevergem
Chris Leloup: 09 385 66 82

do. 8/3

om 19.30 uur - De Veldblomme
- E 3,8 / E 7,6
Bloemschikken ‘Pasen’
KVLV Zevergem
Mia Dejager Mia: 09 220 84 51

do. 8/3

om 20 uur - Bondslokaal - E 64
/ E 72
Start cursus (4 d.) ‘Wijn
proeven’
Gezinsbond De Pinte
Frans Naessens: 09 282 58 37

vr. 9/3

vr. 9/3

vr. 9/3

za. 10/3

za. 10/3

za. 10/3

za. 10/3

zo. 11/3

vanaf 8.45 uur - sportzaal OCP
- E 4 / E 5 (deelnameprijzen)
Recreatief Badmintontornooi - zie pag. 28
GSF De Pinte
Koen Verboom: 09 282 95 99

zo. 11/3

om 14 uur - OCP - gratis
Fietsen
Okra De Pinte
Erick Baerts: 09 282 54 87

van 10 - 13 en 14 - 18 uur
- sportzaal VBS - gratis
Kinder- en jeugdboekenbeurs - zie pag. 33
Ouderraad Vrije Basisschool De
Pinte
Geert De Troyer: 09 282 80 40

zo. 11/3

om 19.30 uur - kasteel Viteux
- gratis inkom
Nocturne met Small Band
Expositie & Benefietveiling
- zie pag. 20
Kunstenaars t.v.v. Mucovisidose
Catherine Buyze: 09 282 92 98

om 14 uur - kasteel Viteux gratis inkom
Benefietveiling t.v.v.
Mucovisidose - zie pag. 20
Kunstenaars t.v.v. Mucovisidose
Catherine Buyze: 09 282 92 98

di. 13/3

om 20 uur - terrein Sportwegel
- gratis
JV De Pinte - Oosterzele
(1ste Beloften)
Jong en Vlug De Pinte
Luc Vermassen: 0495 16 73 75

om 19 uur - parochiezaal - E 4 /
E7
Kookles: Verrassende
recepten met rabarber
(inschrijving vereist)
KVLV De Pinte
Hilde De Coster: 09 282 32 01

di. 13/3

om 20 uur - café ’t Pints
Verleden / Pintestraat 33 - E 2
Vrouwenpraatcafé:
Tarotkaarten door Huguette
Vandersteen
Curieus DP - Z
Eliane Plastria: 09 282 60 98

wo. 14/3

om 14 uur - lokaal Gezinsbond
-E9
Aperitiefhapjes door Mevr.
Clauwaert
Markant
Th. Van den Daelen:
09 282 85 29

wo. 14/3

om 19.30 uur - café ‘t Gildenhuis
Crea-les: Egeltjes in
natuurlijke materialen
KVLV De Pinte
Carine De Prins - Van Hullebusch:
09 282 84 10

vr. 16/3

om 20 uur - OCP - E 8
Toneelvoorstelling ‘Festen’zie pag. 21
Teater 2000
Familie Gellinck: 09 282 30 46

za. 17/3

om 14 uur - ingang SintPietersabdij / Gent - E 4
Museumbezoek: De zaak DNA
Curieus DP-Z
Monique Van Ginderdeuren:
09 282 75 15

van 12 tot 18 uur - sportzaal VBS
- gratis
Kinder- en jeugdboekenbeurs - zie pag. 33
Ouderraad Vrije Basisschool
De Pinte
Geert De Troyer: 09 282 80 40
van 14 tot 20 uur - kasteel
Viteux - gratis inkom
Expositie - zie pag. 20
Kunstenaars t.v.v. Mucovisidose
Catherine Buyze: 09 282 92 98
om 19.30 uur - scoutslokaal /
Sportwegel 7 - E 15 (volw.) /
E 8 (kind.)
Rock-4-party (kaas- en
wijnavond)
Eenheidscomité De Havik
Tom Hemelaer: 0495 24 67 57
om 20.30 uur - OCP - E 8 /
gratis (kinderen)
BBC Latem - De Pinte / Xenia
Tours Sint-Truiden
Topbasketball Latem - De Pinte
www.bbcdepinte.be
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za. 17/3

om 20 uur - OCP - E 8
Toneelvoorstelling ‘Festen’zie pag. 21
Teater 2000
Familie Gellinck: 09 282 30 46

vr. 23/3

om 19.30 uur - Bronnendal /
Dikkelvenne - E 2
Snoeiles (theorie)
VELT Scheldevallei
Mo Van de Velde: 09 282 80 11

za. 17/3

om 21 uur - De Veldblomme E4/E5
Gringo
Chiro De Regenboog
Bram Mathys: 0474 21 77 01

vr. 23/3

om 9 uur (tot ca. 13 uur) - kerk
Merelbeke centrum - gratis
Watervogeltelling
(meebrengen: waterdicht
schoeisel, verrekijker/telescoop,
notitieboekje)
Natuurpunt Boven - Schelde
Guy Huylebroeck: 09 230 68 86
guy.huylebroeck@skynet.be

vr. 23/3

zo. 18/3

zo. 18/3

zo. 18/3

zo. 18/3

di. 20/3

om 9.30 uur - kapel UZ Gent
Opluisteren mis
Seeveringa-koor
Eddy Detemmerman: 09 385 57 77
van 9.30 tot 13 uur - refter
Vrije Basisschool De Pinte - E 7
(volw.) / E 4 (kind) / E 20 (gezin)
Solidariteitsbrunch
www.broederlijkdelen.be
An Defloor: 09 282 80 27
om 15 uur - terrein Sportwegel
-E4
JV De Pinte - Assenede/
Boekh. (E/Elftal)
Jong en Vlug De Pinte
Luc Vermassen: 0495 16 73 75
om 12 uur - Bondslokaal
55+: Kookdag
Gezinsbond De Pinte
Armand Van Raemdonck:
09 282 78 88

wo. 21/3

om 19.30 uur - parochiezaal - E 5
Lenteontmoeting
KVLV De Pinte
Cécile Vandelannootte:
09 282 24 75

wo. 21/3

om 20 uur - raadzaal
gemeentehuis - gratis (leden) /
E 2,5
‘Oog voor de toekomst erven en schenkingen’ door
een notaris
Markant
Th. Van den Daelen: 09 282 85 29

vr. 23/3

za. 24/3

zo. 25/3

zo. 25/3

ma. 26/3

di. 27/3

do. 22/3

om 19.30 uur - Kerkplein - E 4 /
E6
‘Vitamines & supplementen’
door Dhr. De Marteleire
(inschrijving vereist)
KVLV De Pinte i.s.m. CM
Cécile Vandelannootte:
09 282 24 75

di. 27/3

wo. 28/3

om 20 uur - Bondslokaal - E 7 /
E 10
Chocolade maken
Gezinsbond De Pinte
G. Vanderbiesen: 09 282 85 77

om 15 uur - parochiezaal - E 5 /
E4
Theater: Ingredidinges
brengt ‘Hatsjie’ voor 4- tot
12-jarigen
Davidsfonds DP-Z
Sanne Vermeeren: 09 385 66 06

wo. 28/3

om 20 uur - OCP - E 8
Toneelvoorstelling ‘Festen’zie pag. 21
Teater 2000
Familie Gellinck: 09 282 30 46

om 19.30 uur - café ‘t Gildenhuis
Crea-les: Paasversiering
KVLV De Pinte
Carine De Prins - Van Hullebusch:
09 282 84 10

wo. 28/3

om 20 uur - terrein Sportwegel
- gratis
JV De Pinte - FC Merelbeke
Jong en Vlug De Pinte
Luc Vermassen: 0495 16 73 75

om 20 uur - OCP - gratis
Film: An Inconvenient Truth
- zie p. 9
Gemeente De Pinte
Mariska Samyn: 09 280 80 98

vr. 30/3

om 14 uur - OCP - gratis
Fietsen
Okra De Pinte
Erick Baerts: 09 282 54 87

za. 31/3

om 9.30 uur (tot 2/4) scoutslokaal / Sportwegel 7
- +/- E 200
(met eigen wagen)
Paasweekend (Zeeland):
wandel- en fietstochten
Eenheidscomité De Havik
Tom Hemelaer: 0495 24 67 57

za. 31/3

van 14 tot 17 uur containerpark - gratis
Demonstratie composteren
- zie pag. 5 en 7
Gemeente De Pinte
Ingrid Scheerlinck: 09 280 80 24

za. 31/3

om 19.30 uur Praktische tips voor
trainingsopbouw - zie p. 24
Sportdienst i.s.m.
Burensportdienst Leiestreek
09 280 98 42
sportdienst@depinte.be

om 14 uur - Torenzaal Brouwerij
/ Eke
Bloemschikken (Pasen)
VELT Scheldevallei
Mo Van de Velde: 09 282 80 11

za. 31/3

om 14 uur - Bondslokaal - E 2 /
E4
55+: Demo bloemschikken
Gezinsbond De Pinte
Armand Van Raemdonck:
09 282 78 88

om 20.30 uur - OCP - E 8 /
gratis (kinderen)
BBC Latem - De Pinte / BBC
Falco Gent
Topbasketball Latem - De Pinte
www.bbcdepinte.be

April

om 20 uur - OCP - E 8
Toneelvoorstelling ‘Festen’zie pag. 21
Teater 2000
Familie Gellinck: 09 282 30 46
om 10 uur - Huis De Cuyper /
Dikkelvenne - E 2
Snoeiles (praktijk)
VELT Scheldevallei
Mo Van de Velde: 09 282 80 11
om 16 uur - CC De Pit /
Buggenhout - Ondersteuning van
harte welkom!
Deelname Provinciaal
Tornooi
Harmonieorkest De Pinte
www.harmonieorkest.be

om 20 uur - refter gemeentelijke
basisschool - E 5 / E 3 / gratis
5de Nacht van de
Geschiedenis: ‘Culinair
erfgoed: Bier’
Davidsfonds DP-Z
Guido Naessens: 09 282 87 11
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zo. 1/4

om 9.45 uur - Vrijdagsmarkt /
Gent - E 20 / E 22
Gent ondergronds (inschrijving vereist) - zie pag. 20
Vakantiegenoegens DP-Z
Fam. De Dapper - Penninck:
09 282 60 12

zo. 1/4

om 15 uur - terrein Sportwegel
-E4
JV De Pinte - Waarschoot
(E/Elftal)
Jong en Vlug De Pinte
Luc Vermassen: 0495 16 73 75

zo. 1/4

ma. 2/4

za. 7/4

di. 10/4

wo. 11/4

vr. 13/4

vr. 13/4

za. 14/4

om 19.30 uur - Sint-Niklaaskerk
/ Zwijnaarde - E 8 / E 10
Passieconcert - zie p. 22
Vocaal Ensemble Seicento i.s.m.
Sint-Gregoriuskoren
Jan Milh: 09 282 85 78
van 17 tot 19.30 uur - zaal
Begonia / Pintestraat
Bloedcollecte
Vr. Vrijwillige Bloedgevers De
Pinte,
Chris Afschrift: 09 282 73 42
van 14 tot 17 uur - Drapstraat
16 / Nazareth - gratis
Openstelling museum
‘scheldeveld’ vr/h publiek
Heemkring Scheldeveld
Marilyn Couck: tel. 09 282 70 42
van 17 tot 19.30 uur - zaal
Begonia / Pintestraat
Bloedcollecte
Vr. Vrijwillige Bloedgevers De
Pinte, Chris Afschrift:
09 282 73 42
(en 18/4) om 19.30 uur parochiezaal
2-delige bloemschikles:
Bloemen- en groendecoratie
voor buiten
KVLV De Pinte
Hilde De Coster: 09 282 32 01

za. 14/4

om 20 uur - OCP - E 7
Celtic Fever - zie p. 30
Celtic Spirit Dancers
Etienne Baetseleer: 0496 13 16 09

zo. 15/4

om 9.30 uur - kapel UZ Gent
Opluisteren mis
Seeveringa-koor
Eddy Detemmerman: 09 385 57 77

ma. 16/4

om 20 uur - kasteel Borluut /
Sint-Denijs-Westrem
Initiatieles Nordic Walking
door Cori Vandenbroecke
Markant
Th. Van den Daelen: 09 282 85 29

do. 19/4

za. 21/4

di. 24/4

om 19 uur - De Veldblomme E 4,5 / E 9
Kookles: rabarber
KVLV Zevergem
Marianne Aerssens: 09 222 42 48
om 18.30 uur - OCP - E 18 / E
9 (kind) / zonder buffet: E 8 / E
4 (kind)
Solidariteitsfeest: koor
Weerbots, apritief,
kaasbuffet (om 20 uur)
Vrienden van de Kwango
Tine Vandewalle: 0474 20 54 50
om 14 uur - Bondslokaal - E 2 /
E4
55+: Poëzie door Leo Charita
Gezinsbond De Pinte
Armand Van Raemdonck:
09 282 78 88

om 14 uur - OCP - gratis
Fietsen
Okra De Pinte
Erick Baerts: 09 282 54 87

za. 21/4

om 20 uur - terrein Sportwegel
- gratis
JV De Pinte-Sleidinge (1ste
Beloften)
Jong en Vlug De Pinte
Luc Vermassen: 0495 16 73 75

om 20.30 uur - OCP - E 8 /
gratis (kinderen)
BBC Latem - De Pinte / DK
Rental Waregem
Topbasketball Latem - De Pinte
www.bbcdepinte.be

zo. 22/4

om 15 uur - terrein Sportwegel
-E4
JV De Pinte - Adegem
(E/Elftal): Laatste
thuiswedstrijd!
Jong en Vlug De Pinte
Luc Vermassen: 0495 16 73 75

van 14 tot 17 uur - speelplein
Het Wijngaardeke - gratis
Minivoetbaltornooi
- zie p. 32
Jeugddienst en Jeugdraad De
Pinte
Annemieke Pieters: 09 280 98 43

di. 24/4

om 13.30 uur - Kerkplein - E 5 /
E 8 (incl. koffie en taart)
‘Hoe besparen op
ziektekosten’ (inschrijving
vereist)
KVLV De Pinte i.s.m. CM
Cécile Vandelannootte:
09 282 24 75

vr. 27/4

om 14 uur - OCP - gratis
Fietsen
Okra De Pinte
Erick Baerts: 09 282 54 87

vr. 27/4

om 20 uur - De Veldblomme - E 4
Degustatie biowijn
VELT Scheldevallei
Mo Van de Velde: 09 282 80 11

vr. 27/4

om 20 uur - terrein Sportwegel
- gratis
JV De Pinte - Nevele
(1ste Beloften): Laatste
thuiswedstrijd!
Jong en Vlug De Pinte
Luc Vermassen: 0495 16 73 75

zo. 29/4

vanaf 9 uur - OCP - gratis
Play In gevorderden ,
repetitie musici o.l.v. Wim
Belaen, slotconcert om
18.30 uur
Harmonieorkest De Pinte i.s.m.
VLAMO
www.harmonieorkest.be

zo. 29/4

om 14.30 uur - station
Kwatrecht (Wetteren) - gratis
Lentewandeling in de
Bueren (Melle)
Natuurpunt Boven - Schelde
Rudy Demol: 0475 89 33 70

Leven & Wonen
Staan uw persoonsgegevens correct in het Rijksregister?
Iedereen heeft recht op inzage en verbetering van de gegevens die met betrekking tot zijn
persoon werden opgenomen in het Rijksregister en in de gemeentelijke bevolkingsregisters.
Dit recht kan uitgeoefend worden door middel van een schriftelijke aanvraag bij de bevolkingsdienst (van de gemeente van verblijf).

www.depinte.be
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Doe mee aan de actie ‘Met belgerinkel naar de winkel’
Waarom deze actie?
Omdat fietsers minder vervuilen.
Omdat minder auto’s de dorpskern leefbaarder en veiliger maken.
Wanneer en hoe meedoen?
De actie ‘Met Belgerinkel naar de Winkel’ gaat dit jaar van start op
zaterdag 28 april en loopt tot zaterdag 16 juni.
Voor meer info, van zodra beschikbaar, zie www.depinte.be en de
volgende infokrant (verschijning eind april).
Georganiseerd door:

Gemeente De Pinte
In samenwerking met:

de Bond Beter Leefmilieu (BBL)
de Unie van Zelfstandige Ondernemers (UNIZO)

Milieu & Duurzaamheid
Milieukalender
• Containerpark
Het containerpark is gesloten op vrijdag en zondag en op wettelijke feestdagen.
Tevens gesloten op volgende data:
maandag 30 april
zaterdag 19 mei*
dinsdag 29 mei.
Op dinsdagvoormiddag 10 april zal het containerpark open zijn.*
* Op de Kalender Selectieve Ophaling 2007 staat dit anders vermeld. Gelieve nota te nemen
van deze wijzigingen.
• Klein Gevaarlijk Afval (KGA)
KGA breng je naar de chemocar. Het hoort zeker niet in de restfractiezak thuis.
De inzameling gaat door op:
vrijdag 16 maart
van 9 tot 12 uur op het Dorp in Zevergem
en van 13 tot 16 uur in de Kastanjestraat
zaterdag 17 maart
van 10 tot 16 uur aan de achterzijde gemeentehuis
• Composteren
Interesse in de aankoop van een compostvat? Bestellen kan bij de milieudienst,
tel. 09 280 80 24, e-mail: milieudienst@depinte.be. Een compostvat kost 10 euro,
een beluchtingstok 1,50 euro, levering aan huis inbegrepen.
Op zaterdag 31 maart vindt tussen 14 en 17 uur een demonstratie composteren plaats op de
demoplaats bij het containerpark.

www.depinte.be
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• Herbruikbare goederen
De vzw Ateljee (tel. 09 224 07 15) haalt gratis de herbruikbare goederen op na telefonische
afspraak. U kan ze ook zelf naar De Kringwinkel Ateljee brengen in Deinze, Slachthuisstraat 18
(open van maandag tot vrijdag van 10 tot 18 uur en op zaterdag van 10 tot 17 uur).
• Grof huisvuil
Op vrijdag 2 maart wordt het grof huisvuil opgehaald. Dit zijn alle brandbare materialen of
metalen voorwerpen afkomstig van de normale werking van een huisgezin die niet in de gewone restfractiezak kunnen en niet meer gerecycleerd kunnen worden.
Plaats de materialen op de stoep (vóór 6.30 uur ’s morgens), de brandbare materialen gescheiden van de metalen. Hou er wel rekening mee dat de grootte van de voorwerpen beperkt is
(maximum twee meter) en maximaal 60 kg per stuk mogen wegen.
Spullen die nog bruikbaar zijn horen niet thuis bij het grof huisvuil. Neem contact op met De
Kringwinkel Ateljee (zie hoger).
• Textiel
Kleding die proper is en in goede staat, lakens, dekens, lappen stof, gordijnen, draagbaar
schoeisel (schoenen moeten per paar samen zijn) worden huis-aan-huis opgehaald door De
Kringwinkel Ateljee op dinsdag 17 april.
• Luierafval
Met luierafval kan u terecht op het niet-betalend gedeelte van het containerpark. U dient
gebruik te maken van speciale witte lichtdoorschijnende zakken. Deze zakken zijn te koop
bij Contact GB, Louis Delhaize, Aveve Thienpont (Klossestraat 55) en Voeding Poldergoed
(Europaplein 1).
Voor meer informatie betreffende de afvalinzamelingen raadpleeg de Kalender Selectieve
Ophaling 2007 (www.depinte.be - Milieu & Duurzaamheid - Afval - Milieukalender).
De nieuwe kalender werd in december 2006 aan alle inwoners via de post bedeeld. Indien u geen
kalender ontvangen heeft, kan u een exemplaar krijgen bij de milieudienst.

Laat uw gebruikte frituurolie of frituurvet niet rondspoken
Breng gebruikte frituurolie of -vet naar het containerpark of naar de KGAinzameling. Dankzij deze gescheiden inzameling kunnen de gebruikte oliën
en vetten nog worden gerecycleerd in onder meer biodiesel of industriële
zepen.
Meer informatie over de inzameling en recyclage van de gebruikte
frituuroliën of -vetten vindt u op www.valorfrit.be.

Hakselen voorjaar 2007: vanaf 1 maart tot 13 april
De retributie op het hakselen en het gebruik van de gemeentelijke laadwagen bedraagt:
• voor het hakselen
- 36 euro / uur (met een minimum van 9 euro) als het hakselhout ter plaatse blijft
- 48 euro / uur (met een minimum van 12 euro) als het hakselhout dient meegenomen te worden
aanrekening per kwartier, ieder begonnen kwartier is volledig verschuldigd
• voor het gebruik van de gemeentelijke laadwagen
forfait van 48 euro per beurt

www.depinte.be
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Voorbereiding van het te hakselen materiaal
Om iedereen binnen de gestelde termijn van dienst te kunnen zijn, streven we naar een
hogere efficiëntie. Dit kunnen wij enkel bereiken met uw medewerking:
• door het snoeihout te stapelen met de stammen in dezelfde richting
• door, indien mogelijk, het snoeihout samen te brengen in bundels van maximum 25 cm
doormeter (samenbinden met koorden, geen metaaldraad)
• de bundels mogen niet zwaarder zijn dan 35 kg
Indien u van de hakseldienst gebruik wenst te maken, gelieve onderstaande strook binnen te
brengen bij de technische dienst van het gemeentehuis. U kan uw gegevens ook mailen naar:
koen.debleeckere@depinte.be.

Hakselen voorjaar 2007
Datum ontvangst technische dienst: 2007-

-

Ondergetekende, ………………………………………………....................………
verzoekt het gemeentebestuur van De Pinte snoeihout te hakselen aan de voorwaarden
gesteld door de gemeenteraad in zitting van 20 december 2004.
Het snoeihout is gelegen in de ………………………………………… (straat), .….. (nr).
Wij wensen het hakselhout WEL / NIET te houden (schrappen wat niet past).
Het snoeihout wordt gestapeld in de zone voor nutsvoorzieningen vóór de woning (private eigendommen worden niet met de hakselmachine betreden).
De aanvrager (handtekening)

Thuiscomposteren …
Iets voor jou?
Schrijf je in voor een compostcursus.
Wat is composteren en wat niet? Hoe kies ik tussen een
compostvat, een compostbak of een composthoop?
Hoe maak ik goede compost? Hoe vermijd ik geurhinder? Hoe gebruik ik de afgewerkte compost? Hoe maak
ik mijn tuin natuurvriendelijk en afvalarm?
Leer de knepen van het vak.
Composteren is helemaal niet moeilijk. Nochtans loopt het bij heel wat mensen fout. Je moet
enkel met een paar basisregels rekening houden. Vlaco organiseert in samenwerking met de
Vlaamse milieu-intercommunales regelmatig compostcursussen. In drie lessen (theorie, praktijk
en bezoek) wordt op deze belangrijke punten dieper in gegaan.
Waarom composteren?
Je bekomt een humushoudend product dat een grote rijkdom oplevert in de tuin, voor de bloembakken en de kamerplanten. Je spaart het milieu. Er moet immers minder afval opgehaald en
verwerkt worden.
Heb je problemen bij het composteren?
Met je compostproblemen kan je terecht bij onze compostmeesters*:
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• Carrette Tony, Landuitstraat 25, tel. 09 282 94 04
• Detemmerman Lieven, Zwartegatstraat 6, tel. 09 385 95 37
• Peil Cornelis, Keistraat 85, tel. 09 282 46 89
• Pieters Rudy, Reevijver 36, tel. 09 282 94 11
• Scheerlinck Ingrid, milieuambtenaar, gemeentehuis, Koning Albertlaan 1, tel. 09 280 80 24
• Timmermans Maria-Katrina, Scheldeveldestraat 50, tel. 09 282 28 92
• Van Ginderdeuren Monique, Rembrandtstraat 7, tel. 09 282 75 15
* Compostmeesters zijn vrijwillige burgers die door de intercommunale IVM in samenwerking met De Pinte en de Vlaamse
Compostorganisatie (Vlaco) worden opgeleid tot ‘specialisten’ in het composteren en in het voorkomen van organisch
afval. Ze ontvangen u graag op de demoplaats en op infostands.

Voor meer informatie en inschrijving kan je terecht bij Ingrid Scheerlinck, milieuambtenaar, tel.
09 280 80 24, milieudienst@depinte.be.

Paddenoverzetactie
In het vroege voorjaar, vanaf februari, ontwaken amfibieën
uit hun winterslaap. Het enige waar die beestjes aan denken,
is de voortplanting. Op stap naar een geschikte voortplantingspoel moeten de dieren soms drukke wegen oversteken
in ons dicht bevolkte Vlaanderen. Daar schuilt het grote gevaar, want dat is een hachelijke gebeurtenis waarbij velen
het leven laten onder de wielen van voorbijrijdend verkeer.
De meeste amfibieën verplaatsen zich immers langzaam en
wanneer ze bij het oversteken van een weg door autolampen worden beschenen, blijven ze vaak minutenlang onbeweeglijk, verblind zitten. Door dit gedrag vallen er op topdagen van de grote trek elk jaar weer
duizenden verkeersslachtoffers. En zo eindigt de tocht ‘op hoop van leven’ voor ontelbare padden, kikkers en salamanders te vaak in een platte dood.
Actie
Deze problematiek doet zich ook voor in De Pinte aan de achterzijde van het OCMW-domein
Scheldevelde, waar padden naar de vijver van het domein trekken. De gemeente organiseert voor
de tweede maal een overzetactie om deze diertjes te helpen de weg over te steken. Dit gebeurt
door schermen langsheen een gedeelte van de Scheldeveldestraat te plaatsen. Wanneer de padden het scherm bereiken, kruipen ze erlangs op zoek naar een opening. Zo tuimelen ze in de emmers die op regelmatige afstanden van elkaar in de grond zijn ingegraven. De opgevangen dieren
worden vervolgens naar de overzijde van de weg gedragen en daar losgelaten.
Om deze actie mogelijk te maken hebben we vrijwilligers nodig om ’s avonds en/of ’s morgens
de volle emmers naar de overkant te dragen. Lang mogen de padden immers niet in de emmers
blijven, want daar vormen ze een hapklare brok voor reigers en aanverwanten die wel een kanten-klare maaltijd lusten!
Dus kom als vrijwilliger mee helpen met de paddenoverzetactie van 2007. Dit kost
slechts een paar minuutjes van je tijd, maar helpt om het amfibieënbestand in evenwicht te houden.
Geef je naam door aan Mariska Samyn (tel. 09 280 80 98, mariska.samyn@depinte.be).
Vergeet niet je snelheid te matigen wanneer je in de Scheldeveldestraat langsrijdt
met de auto!
Aan wandelaars/passanten vragen we om niet op eigen houtje padden over te
zetten.
Dit omwille van verschillende redenen. Hierdoor is het niet mogelijk een correct overzicht door te geven van het aantal overgezette padden en bovendien ontmoedigt dit de
vrijwillige medewerkers.
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Identificatie van paarden
In het KB van 16 juni 2005 wordt in het kader van de veiligheid van de voedselketen het
volgende vastgelegd. Dat elk paard vanaf zijn geboorte wordt beschouwd als een voedselproducerend dier dat op elk ogenblik in de voedselketen terecht kan komen. Teneinde de bescherming
van de volksgezondheid te garanderen, werd het onontbeerlijk geacht de traceerbaarheid van
het paard te kunnen garanderen om, in het geval van mogelijke aanwezigheid van residu’s van
geneesmiddelen, het uit te sluiten voor menselijke consumptie. Het KB bepaalt hiertoe drie identificatie-elementen.
De eigenaar of zijn mandataris hebben de plicht om de aanvraag tot identificatie in te dienen.
De aangever van het paard mag bij de aangifte een identificeerder kiezen uit de lijst van erkende
identificeerders die voldoen aan de voorwaarden bepaald door de minister. De te volgen procedure is iets verschillend naargelang het al dan niet om stamboekpaarden gaat.
Voor meer informatie en formulieren kan u terecht op www.idpaarden.be of op
www.vlacopaard.be.
Vlaamse confederatie van het paard, Algemeen stemrechtlaan 49, 1030 Brussel
0486 904 973 (beperkt bereikbaar), 02 242 26 44, info@vlacopaard.be

Gratis filmvoorstelling ‘An Inconvenient Truth’
Het gemeentebestuur organiseert op vraag van
VELT Scheldevallei een gratis filmavond.
De film ‘An Inconvenient Truth’ is een meeslepende
documentaire, die al veel stof deed opwaaien en misschien zelfs onze kijk op de milieuproblematiek ingrijpend zal beïnvloeden.
Al Gore voert betrouwbare informatie aan over de
opwarming van de planeet en de exponentiële stijging van de temperatuur, die inmiddels tot dramatische klimaatwijzigingen hebben geleid: het smelten
van de ijskap, periodes van langdurige droogte, het
stijgen van de zeespiegel, ... Naast deze overtuigende
argumenten, die op aantrekkelijke wijze worden geformuleerd, maken we in meer intimistische scènes
kennis met de verbeten strijd die Gore voert en de
humanistische dimensie van zijn streven.
DIT MOET U GEZIEN HEBBEN!
Waar? 		
Wanneer ?

Cultuurzaal OCP
woensdag 28 maart om 20 uur

De voorstelling is gratis, maar er dient wel vóór 23 maart te worden ingeschreven bij:
Mariska Samyn, mariska.samyn@depinte.be, tel. 09 280 80 98

Gemeente De Pinte ondertekent Countdown 2010
De biodiversiteit staat wereldwijd onder druk. Wereldwijd, maar ook in België en lokaal, zijn een
groot aantal soorten verdwenen. Ecosystemen raken daardoor uit balans. De natuur wordt daarmee vaak saaier en allerlei nuttige functies van de natuur, zoals waterzuivering, klimaatbeheersing
en het bedwingen van plagen, komen in gevaar.
Samen met een brede alliantie van betrokken partijen lanceert de Europese Unie het initiatief
Countdown 2010. De partners van dit initiatief bestaan uit regeringen, landelijke agentschappen,
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internationale organisaties, ngo’s en bedrijven. Zij nemen deel aan de stuurgroep Countdown
2010, waarvan IUCN (World Conservation Union) het secretariaat beheert. Deze stuurgroep heeft
een aantal activiteiten ontplooid. Eén daarvan is dat de initiatiefnemers van Countdown 2010 samenwerken met nationale en regionale overheden - en dus ook met De Pinte - om acties, gericht
op het stoppen van de afname van biodiversiteit in 2010, te ondersteunen.
Het komt er dus op aan waardevolle soorten te behouden, te beschermen en te versterken.
In De Pinte zullen er samen met de lokale Jeugdbond voor Natuur en Milieu, of kortweg JNM
Bovenschelde, acties uitgewerkt worden om lokale soorten te behouden.
Mogelijke acties zijn het zorgen voor beschutting voor vleermuizen, aanleggen van een poel of
poelen in Zevergem voor libellen en amfibieën, bescherming van bittervoorn (een soort vis) in de
Kromme Hoek in Zevergem, aanplanten van knotbomen en/of hagen, voorzien van nestkasten
voor Torenvalk en Holenduif.
De eerste acties zullen opgezet worden in 2007.

Reglement inbuizen van grachten
Sinds 26 januari 2004 werd het overwelven van (baan)grachten in de gemeente gereglementeerd
via een gemeenteraadsbeslissing.
Het reglement stelt onder andere dat het geheel of gedeeltelijk dempen van (baan)grachten of
het beschoeien van (baan)grachten met materialen die de infiltratie van water naar de bodem
tegenwerken, verboden is.
Verder stelt het reglement dat het overwelven of inbuizen van (baan)grachten beleidsmatig niet
toegelaten is en hiervan slechts om strikt technische redenen kan afgeweken worden. Deze werken hebben bijgevolg een voorafgaande en schriftelijke stedenbouwkundige vergunning nodig
en zijn onderhevig aan verschillende richtlijnen (vastgelegd in het reglement).
Wanneer de te overwelven baangracht daarenboven een geklasseerde waterloop is, zal de aanvraag moeten gebeuren volgens de bepalingen van de wet van 22 december 1967 op de onbevaarbare waterlopen bij de bevoegde overheid.

Hoogstamboomgaarden de moeite waard!
Misschien bent u één van die gelukkige personen die een hoogstamboomgaard met streekeigen
fruitrassen bezit. Als dat zo is, dan kan u sinds enige tijd niet enkel genieten van de bloesems en
de vruchten, maar kan u ook een beroep doen op een financiële ondersteuning vanwege de
Vlaamse overheid.
Met het oog op het behoud en herstel van landschappen en het behoud van de biodiversiteit
subsidieert de Vlaamse overheid namelijk onder bepaalde voorwaarden de aanleg van nieuwe en
het onderhoud van bestaande hoogstamboomgaarden.
Hoe kom ik aan de subsidie?
Wens je gebruik te maken van deze mogelijkheid, neem dan tijdens de kantooruren contact op
met de Boomgaardenstichting die, omwille van haar kennis terzake, aangeduid is als loket voor
deze steunmaatregel en je ongetwijfeld kan vertellen of je in aanmerking komt voor deze subsidie
en en wat je moet doen.
Info:
Nationale Boomgaardenstichting vzw
Leopold III-straat 8, 3724 Vliermaal-Kortessem
tel. 012 39 11 88
e-mail: info@boomgaardenstichting.be
website: www.boomgaardenstichting.be
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18 maart 2007: Kom-op-tegen-Kankerbos Deinze
Op zondag 18 maart 2007 zullen er in heel Vlaanderen weer duizenden
boompjes geplant worden. Voor de vierde keer organiseert Kom op tegen Kanker ‘het Boompjesweekend’, waarbij in elke Vlaamse provincie een
Kom-op-tegen-Kankerbos aangeplant wordt voor en door de inwoners van
de provincie. In 2007 wordt het Oost-Vlaamse bos aangeplant in Deinze.
Iedereen kan boompjes kopen en ze op 18 maart komen planten in het
nieuwe bos. Door mee te werken aan deze actie steunt men enerzijds de
projecten van Kom op tegen Kanker en draagt men anderzijds een steentje
bij tot een beter milieu.
We rekenen op je solidariteit om het Boompjesweekend te laten uitgroeien
tot een groot succes.
Nieuw Goed te Parijs
Voor 2007 werd Deinze uitgekozen voor een nieuw
Kom-op-tegen-Kankerbos. Het bos zal aangeplant worden aan het Nieuw Goed te Parijs in Astene, tussen de
Krekelstraat en de Parijsestraat. Het Agentschap Natuur
en Bos subsidieert het plantgoed en zorgt voor een deel
van de praktische organisatie van de boomplanthappening op 18 maart. Achteraf staan zij ook in voor het
onderhoud van het bos.
Verkoop van boompakketjes
Er worden geen echte boompjes verkocht – dat zou te
omslachtig zijn – maar boompakketjes. Een pakketje
kost zeven euro en bevat:
een uitnodiging voor de boomplanthappening op 18
maart 2007 (een feest voor jong en oud met optredens
en allerhande randactiviteiten)
vier wenskaarten
een folder met de zes plantlocaties in heel Vlaanderen
een ticket voor deelname aan de tombola - grabbelton
een persoonlijk naamlabel dat de eigenaar bij het planten rond zijn boom kan hangen
een bon van de NMBS om te sporen naar één van de zes
plantlocaties
Het Boompjesweekend is een initiatief van Kom op tegen Kanker, het Agentschap voor Natuur en Bos van
de Vlaamse Gemeenschap en de Vereniging voor Bos in
Vlaanderen vzw.
Heb je nog vragen of wens je mee te werken? Dan kan je terecht bij:
Ingrid Scheerlinck, dienst Milieu, tel. 09 280 80 24, ingrid.scheerlinck@depinte.be
Bram Mathys, dienst Milieu, tel. 09 280 80 26, bram.mathys@depinte.be
www.boompjesweekend.be en www.komoptegenkanker.be

Gemeentelijke subsidies milieu en (ver)bouwen
1. Hemelwaterputten
De gemeenteraad keurde op 26 juni 1999 de gemeentelijke verordening inzake maximale afkoppeling en hergebruik van hemelwater goed.
De verordening voorziet een subsidie van 247,89 euro voor de plaatsing van een hemelwaterput
en/of infiltratievoorziening bij vernieuwbouw en bestaande woningen. De inhoud van de hemelwaterput bedraagt minimum 5 000 liter. Bijkomende voorwaarden zijn de verplichte aansluiting
op een pompinstallatie een minimale aansluiting van 1 wc of wasmachine.
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2. Individuele waterzuiveringsinstallatie (IBA)
Een individuele voorbehandelinginstallatie is een reservoir voor het opvangen en zuiveren van
huishoudelijk afvalwater, een ‘individuele zuiveringsinstallatie’ dus. Deze voorbehandelingsinstallatie zorgt ervoor dat het gezuiverde huishoudelijk afvalwater zonder problemen geloosd mag
worden in de oppervlaktewateren. Indien er geen openbare riolering aanwezig is of als de riolering niet naar een zuiveringsinstallatie loopt (zuiveringszone C) bent u verplicht om een IBA te
installeren.
Van de gemeente krijgt u 50 % van de voorziene kosten terug voor de bouw van dergelijke systemen met een maximum van 500 euro.
3. Subsidie voor de aanleg van gescheiden rioleringen op privé-eigendommen
Deze gemeentelijke bijdrage is bedoeld voor alle privé-eigenaars die hun afvalwater lozen op de
openbare riolering en die op eigen initiatief kosten en inspanningen doen om de bestaande rioleringen van hun grond te ontkoppelen en opnieuw aanleggen volgens het principe van gescheiden
rioleringsstelsel. Voor u begint met de werken, dient u een subsidieaanvraag in bij het college van
burgemeester en schepenen.
De subsidie bedraagt een derde van de werkelijk bewezen kosten voor het heraanleggen van de
gescheiden rioleringen vanaf de aanvoerpunten aan de gebouwen tot aan de openbare riolering.
Het bedrag is maximum 250 euro per perceel vermeerderd met 50 euro per aansluiting op de
openbare riolering in geval er op dit ogenblik geen openbare rioleringswerken in uitvoering zijn.
4. Subsidie voor het gebruik van zonne-energie
Met een zonneboiler kunt u op een eenvoudige, milieuvriendelijke manier een groot deel van het
warme water aanmaken door gebruik te maken van zonnewarmte.
Fotovoltaïsche zonnecellen zetten zonlicht rechtstreeks om in elektriciteit. Voor 3 750 euro kan je
een installatie van ongeveer 500 Watt op je dak laten plaatsen en via de zekeringkast koppelen
aan het net. Het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap geeft daarvoor een subsidie van maximum 50 % van de kosten. Als je de beste toestellen koopt, kan je hiermee 30 % tot 50 % van al
je elektriciteit zelf opwekken. De rest van je stroom koop je dan van het net.
Voor zonneboilers bedraagt de premie 15 % op de kostprijs (inclusief plaatsing en btw) met een
maximum van 400 euro per adres. Voor fotovoltaïsche panelen: 5 % op de kostprijs (inclusief
plaatsing en btw) met een maximum van 400 euro per adres.
5. Subsidie groendaken
Groendaken vertragen en verminderen de afvoer van neerslag. Hierdoor worden de rioleringen
minder belast waardoor de kans op wateroverlast verkleint. Een groendak zuivert de lucht, zorgt
voor (geluids)isolatie en heeft ook een esthetische waarde. De subsidie bedraagt 25 euro per m²
voor het installeren van een groendak.
6. Subsidie kleine landschapselementen (KLE)
Particulieren die kleine landschapselementen willen aanleggen en/of onderhouden kunnen rekenen op een premie van het gemeentebestuur. Volgende KLE worden gesubsidieerd:
• heggen / hagen
• houtkanten / houtwallen
• bomenrijen
• knotbomen
• natuurtechnische graafwerken
• hoogstamboomgaarden
7. Gratis Bouwadviescheque duurzaam bouwen
Met de bouwadviescheque heb je, als kandidaat (ver)bouwer recht op drie uur gratis duurzaam
en energiezuinig bouwadvies. Aan de hand van jouw bouwplannen, schetsen, foto’s stelt de
MilieuAdviesWinkel dan een persoonlijk planadvies op voor de meest energie- en milieuvriendelijke oplossingen.
De bouwadviescheque vind je terug op www.depinte.be (‘Publicaties’ - ‘e-bibliotheek’) en is ook
beschikbaar bij de technische dienst of bij de duurzaamheidsambtenaar.
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Premies Eandis 2007
Verwarming
• Condensatieketel op aardgas in nieuwbouw en bestaande woning: 250 euro
• Warmtepomp: minimum 210 euro, maximum 1 680 euro
• Thermostaatkraan in een bestaande woning: 5 euro
Warm water
• Zonneboiler: minimum 575 euro, maximum 1 500 euro
• Keukengeiser vijf liter: 150 euro
• Spaardouchekop: 7 euro
Isolatie & ventilatie
• Ventilatiesysteem met warmterecuperatie: 150 euro
• Plaatsen superisolerende beglazing: 10 euro per m2
• Dakisolatie in een bestaande woning: 4 euro per m2
• Muurisolatie in een bestaande woning: 4 euro per m2
• Buitenzonnewering: 10 euro per m2
• Buisisolatie: 0,5 euro per m
• Radiatorfolie: 1 euro per m2
Energiebeheer
• Energie-audit in een bestaande woning: 50 euro
• Planadvies bij nieuwbouw of verbouwing: 75 euro
• Domotica-systeem
• Nieuwbouw: 100 euro
• Bestaande woning: 150 euro
• Bouwen van een woning volgens het heel energiezuinige ‘passief huis’-principe
- nieuwbouw: 1 500 euro
- bestaande woning: 2 000 euro
• Het halen van een E-peil 70 bij nieuwbouw: 850 euro
• Het halen van een E-peil 75 bij nieuwbouw: 750 euro
Andere
• Aardgaswasdroger: 250 euro
Voor meer informatie zie www.eandis.be.

De Informazoet kortingscheque
Tussen 1 januari en 30 juni 2007 loopt een actie van Informazoet. Elke particulier die een nieuwe
condensatieketel met het kwaliteitslabel Optimaz-elite laat instaleren, kan een premie van 250
euro krijgen in de vorm van een kortingscheque.
Waarom verwarmen met de condensatietechniek?
De verwarmingsinstallaties op stookolie die gebruik maken van de condensatietechniek, recupereren haast de volledige latente warmte die anders via de afvoerpijp of de schoorsteen verloren
gaat. Optimaz-elite wordt alleen toegekend aan ketel/brandercombinatie die een rendement van
meer dan 97,5 % halen. Dat hoge reglement doet tegelijk het verbruik tot 30 % dalen in vergelijking met dat van een oude verwarmingsketel.
Bij de premie van 250 euro die informazoet toekent, komt er ook nog eens het fiscale voordeel
dat in 2007 tot 2 600 euro kan oplopen bij vervanging van een bestaande installatie.

www.depinte.be

13

Duurzaamheid & Cultuur

Proef de donkerste nacht van het jaar!
Een queeste!
Een volledige maansverduistering.
Een duistere gemeente.
Een wereld waar niets is wat het lijkt en alles wat het is, bestaat
uit intriges en hints.
Doorzie je de roddels en intriges? Kun je de aanwijzingen ontcijferen? Dan ben je in staat om de waarheid uit te zoeken!
Bestofte karakters vertellen je al dan niet schalkse verhalen. Astronomen tonen je een heldere kijk
op de maansverduistering tot alles volledig duister is. Met een drankje in de hand worden alle
oplossingen plots helder en klaar! Een kamerorkest luistert dit alles op met hemelse klanken!
Een avond vol spanning en avontuur ligt voor je.
Wanneer?
		
Waar?		
Inschrijven?

zaterdag 3 maart, aankomst doorlopend mogelijk tussen 20 en 21.30 uur,
prijsuitreiking rond 22.30 uur
kasteel en park Viteux
ten laatste op vrijdag 2 maart 2007

		
		
		

Bram De Lameillieure 		
bram.dela@depinte.be 		
09 280 80 99			

Mariska Samyn
mariska.samyn@depinte.be
09 280 80 98

Cultuur & vrije tijd
De uitleendienst: nieuwe prijzen
Zoek je materiaal voor de organisatie van een evenement, fuif, toneelstuk, optreden,
quiz, tentoonstelling of kamp? Dan ben je bij ons aan het juiste adres! De gemeentelijke
uitleendienst stelt gratis allerhande materiaal ter beschikking voor jeugdwerking, socio-culturele
verenigingen en sportverenigingen.
De voorbije jaren werd heel wat materiaal aangekocht zoals een geluidsinstallatie, feestverlichting, een megafoon, doeken, nadars en een lcd-projector. Enkel voor de kwetsbare en elektrische
apparatuur wordt een huurprijs en een waarborg gevraagd. In december werd de prijs en de
waarborg voor de lcd-projector verlaagd! Het ontlenen van dit toestel kost nu vijftien euro per
dag en de waarborg bedraagt nog 150 euro.
Het volledige reglement en de prijzen vind je op onze webstek www.depinte.be. Het volledige
pakket en de aanvraagformulieren kunnen zowel op de website als aan de balie van het OCP
afgehaald worden.
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Werkmap Help! Ik organiseer - Update 1
In onze huidige samenleving is alles complexer geworden en
worden wij, gewild of ongewild, overspoeld door een hele
reeks reglementen en voorschriften. Dit is zeker het geval
voor degene die zich geroepen voelen het één of ander evenement te organiseren. De organisator ziet dikwijls door de
bomen het bos niet meer. Deze verplichtingen mogen echter
geen toekomstige organisatoren afschrikken. Hun initiatieven zijn immers essentieel voor de verdere uitbouw van ons
dorpsleven.
Om u te helpen bij uw organisatie heeft het gemeentebestuur een praktische leidraad samengesteld inzake reglementen, modellen en formulieren. Deze werkmap zal jaarlijks
bijgewerkt en aangepast worden. De aangepaste versie zal
op regelmatige tijdstippen aan de verenigingen van De Pinte
opgestuurd worden. Inwoners, die nog geen Organisatiegids
hebben, en er één wensen kunnen hiervoor langskomen. De Organisatiegids en de eerste update
liggen vanaf maart klaar aan de balie van het OCP en bij de cultuurbeleidscoördinator (gemeentehuis). De abonnees krijgen de update gratis toegestuurd.
Bent u nog niet ingeschreven, maar heeft u wel de Organisatiegids? Geen paniek. Bezorg ons de
antwoordkaart terug met uw adres en e-mailadres. Dan nemen we contact met u op

De gemeente steunt haar verenigingen
Bent u actief in een vereniging? Wilt u een socio-culturele activiteit organiseren of met uw vereniging een project opzetten in onze gemeente? Dan kan de gemeente u daar misschien bij helpen.
In De Pinte zijn er tal van verenigingen actief. Het verenigingsleven is dan ook een belangrijke
speler in ontmoeting, cultuurspreiding, kunstbeoefening en gemeenschapsvorming, daarom ondersteunt de gemeente de werking van deze verenigingen.
Met het cultuurbeleidsplan werd een nieuw subsidiereglement voorgesteld dat samenwerking beloont en kleine initiatieven ondersteunt. In januari 2007 is het van kracht gegaan. Bent u actief in
een socio-culturele vereniging en wilt u een activiteit of een ander cultureel project organiseren?
Dan kunt u een subsidie aanvragen aan de gemeente. Uw vereniging moet daarvoor eerst erkend
worden door de cultuurraad.
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Cultuurprijs 2007 - U was weer fantastisch!
Cultuur betekent beweging: door nieuwe voorstellingen, kunstvormen en activiteiten, door steeds
meer nieuwe actieve mensen met een aanstekelijk enthousiasme en inzet. Mensen met ambitie
en creativiteit, die op een originele manier het publiek weten te interesseren voor cultuur.
De gemeente juicht nieuwe initiatieven van culturele ondernemers van harte toe. De cultuurprijs
is een aanmoedigingsprijs voor een socio-culturele vereniging, persoon, groep of instelling, die
een uitzonderlijke prestatie geleverd heeft of zich verdienstelijk gemaakt heeft op socio-cultureel
vlak.
Het prijzengeld van 500 euro is bestemd om deze verdienste een impuls te geven.
De cultuurprijs wordt toegekend aan hetzij:
• een inwoner van de gemeente die op het ogenblik van het afsluiten van de kandidaatstellingen
door zijn/haar loopbaan of vrijwilligersactiviteiten het bewijs levert dat hij/zij professioneel of
onbezoldigd, een belangrijke waardevolle inzet en bijdrage heeft geleverd op één van bovenvermelde domeinen;
• een groep, organisatie of socio-culturele vereniging waarvan de zetel in De Pinte of
Zevergem gevestigd is, gekenmerkt door een actieve bestuurswerking met aangesloten leden
en activiteiten gericht naar de Pintse bevolking;
• een waardevol literair, plastisch, beeldend of muzikaal kunstwerk dat geproduceerd is door
een lokale kunstenaar/artiest dat op grond van de artistieke kwaliteit als zodanig kan worden
aangemerkt en dat nog niet eerder bekroond werd.
Wie wil jij in de bloemetjes zetten?
Wie was er volgens jou opnieuw fantastisch?
Iedereen kan zelf een kandidatuur indienen of iemand voordragen.
Alle kandidaturen worden ingediend bij:
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!
Opgelet! Voor 2007 dienen de kandidaturen ingezonden te worden vóór 1 mei 2007 (opgepast:
maandag 30 april is een verlofdag). De winnaar van de cultuurprijs 2007 wordt gehuldigd op het
Feest van de Vlaamse Gemeenschap.

De verenigingengids, een handige wegwijzer - Update 1
Waar bent u naar op zoek? Een complete gids met
bondige informatie over een vereniging? Zoek dan
niet langer. De gemeente heeft alles voor u samen gebundeld in de verenigingengids. In dit losbladig werk
worden alle verenigingen die in de gemeente actief zijn
voor u op een rijtje gezet. Deze praktische wegwijzer bevat bovendien de contactgegevens van elke vereniging.
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Per vereniging worden de doelstellingen, de doelgroep
en de activiteiten op een overzichtelijke manier gepresenteerd. De teksten in deze uitgave werden door de
verantwoordelijken van de verenigingen zelf geschreven!
De gemeente draagt bijgevolg geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de teksten. Correcties en wijzigingen in de teksten kunnen worden doorgegeven aan de cultuurbeleidscoördinator,
Koning Albertlaan 1 te 9840 De Pinte, tel. 09 280 80 99, e-mail: bram.dela@depinte.be. De wijzigingen worden bij de volgende jaarlijkse editie mee doorgegeven.
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De verenigingengids wordt jaarlijks bijgewerkt en aangepast. De aangepaste versie zal op regelmatige tijdstippen aan de verenigingen van De Pinte opgestuurd worden. Inwoners, die nog geen
Verenigingengids hebben, en er één wensen kunnen hiervoor langskomen. De Verenigingengids
en de eerste update liggen vanaf april klaar aan de balie van het OCP en bij de cultuurbeleidscoördinator (gemeentehuis). De abonnees krijgen de update gratis toegestuurd.
Staat uw vereniging nog niet in deze gids? Of ontbreekt er nog aanvullende informatie? Geen
nood. Bezorg ons de antwoordkaart terug met uw adres en e-mailadres. Dan nemen we contact
met u op.

Op stap: veldwerk lokaal erfgoed
Vorig jaar werd het startschot gegeven om het nog aanwezige lokaal erfgoed in kaart te brengen. Omdat we het schrijven van dit
Pints verhaal niet alleen wilden opstellen, werden vrijwilligers gezocht die een opleiding kregen tot erfgoedmedewerkers. Alle straten van de gemeente werden
op een systematische wijze opgenomen, naar analogie met de methode van de afdeling Monumenten en Landschappen. Alle vermeldenswaardige panden, straatelementen, landschapselementen en andere historische verwijzingen werden digitaal gefotografeerd en in een uitgebreid
bestand opgenomen, gekoppeld aan een werkfiche.
In 2006 werd de eerste fase van de inventarisatie afgerond. Van alle panden werd
een selectie gemaakt, die vergeleken werd met eerdere inventarisaties door de
Vlaamse Overheid. Voor de onderzoeksfase blijken nog heel wat gegevens en extra fotomateriaal nodig. Dit betekent dat de dienst Cultuur en de erfgoedmedewerkers verder deze gegevens in kaart zullen brengen.
Het kan misschien wel even schrikken zijn als er twee mensen voor uw huis staan en foto’s nemen. Deze foto’s dienen echter louter om het erfgoed in kaart te brengen, niet voor publicatie
dus! Om een volledig beeld te krijgen van een gebouw kan er ook worden aangebeld om bijkomende informatie te sprokkelen.
Hoe herken je een erfgoedmedewerker? Je kan steeds vragen naar zijn of haar legitimatiekaart. Deze mensen werden vanuit de gemeenteraad en het schepencollege immers aangeduid
om het lokaal erfgoed in kaart te brengen. Voor verdere vragen en informatie kan je steeds terecht bij de cultuurbeleidscoördinator, Koning Albertlaan 1 te De Pinte, tel. 09 280 80 99, e-mail:
bram.dela@depinte.be.

www.depinte.be
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Week van de Amateurkunsten

Van 27 april tot en met 6 mei 2007 tonen amateurkunstenaars uit heel Vlaanderen en Brussel
zich massaal én onder eenzelfde noemer aan het ‘grote publiek’. Iedere kunstenaar, groep of vereniging wordt uitgenodigd om met een artistieke productie, workshop of evenement naar buiten
te treden. Alles kan: een toneelopvoering, dansrecital, musical, kooroptreden, tentoonstelling,
festival, kunstenaarsroute, concert, culturele happening, …
Ben je in je vrije tijd bezig met kunst? Beschik je over creatief talent? Heb je een onstuitbare
drang je kunstzinnig te uiten? Wil je jezelf op een originele manier aan een publiek tonen? Dan
is de WAK iets voor jou. De WAK daagt je immers uit jouw talent in de schijnwerpers te plaatsen.
Iedereen die de kunst voelt kriebelen krijgt de kans om zich voor te stellen aan het grote publiek.
Alles kan en alles mag: een tentoonstelling, een workshop, een concert, een filmvertoning, een
dans- of theatervoorstelling, een eigen festival of, waarom niet, een heus massaspektakel!
In concreto: de gemeente zorgt voor de logistieke ondersteuning en je activiteit verschijnt bovendien in de nationale promotiecampagne. Van 27 april tot en met 6 mei 2007 worden Vlaanderen
en Brussel overdonderd door talent en creativiteit. Wil je meer weten of inschrijven? Surf dan snel
naar www.wak.be en ontdek wat de WAK voor jou kan betekenen. Wees er snel bij, want de
activiteiten en initiatieven worden nu al besproken.

Beweeg je dorp, doe mee!
Met de Vlaamse prijs ‘Dorp met toekomst’ wil de Vlaamse overheid
inwoners aanmoedigen om samen met andere dorpsgenoten iets
te ondernemen voor je dorp. En jij hebt vast en zeker een idee om
het leven in jouw dorp nog sterker te maken.
Neem dus pen en papier en schrijf je in. Als de provinciale jury jouw
idee goedkeurt, kan je tot 2 500 euro steun krijgen. De drie beste
acties per provincie gaan door naar de nationale finale. De winnaar
krijgt de Vlaamse prijs ‘Dorp met toekomst’ en het hele dorp krijgt
een spetterend dorpsfeest.
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Heb je nog vragen over deze nieuwe Vlaamse prijs? Surf dan naar
www.dorpmettoekomst.be. Veel succes!
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Buiten Gewone Buurt
De Koning Boudewijnstichting lanceert opnieuw de projectoproep Buiten Gewone Buurt. Met
deze oproep wil zij projecten financieel steunen die de kwaliteit van het samenleven in de buurt
bevorderen en die buurtbewoners die de weg naar plaatselijke buurtinitiatieven of wijkactiviteiten
nog niet hebben gevonden, betrekken.
Een dossier indienen kan nog tot 1 april 2007 (volgende indieningsdatum: 15 augustus). Bekendmaking van de selectie door een onafhankelijke jury op 15 juni 2007.
Meer info en het kandidaatsdossier vind je op www.kbs-frb.be.

2007 wordt voor ons allen een belangrijk planningsjaar. Door de komst van een nieuw cultuurbeleidsplan tegen eind september 2007 dienen de krijtlijnen voor een cultureel beleid vastgelegd
te worden in de komende maanden. Er staan heel wat acties te wachten op uw betrokkenheid.
We hopen dat deze planningsverhalen voor het lokaal cultuurbeleid, het gemeenschapscentrum
OCP, de bibliotheek en het algemeen cultureel leven u zullen boeien en uw engagement zullen
aanscherpen!
Onder de slogan ‘volg niet gedwee, denk mee’ lanceren we het nieuwe cultuurbeleidsplan. We
willen graag weten wat u verstaat onder cultuur, welke culturele activiteiten u graag zou zien
doorgaan; uw ideeën en suggesties. Hiertoe wordt er binnenkort een cultuurenquête verspreid
onder een aantal geselecteerde gezinnen. Het is erg belangrijk dat u deze vragenlijst invult, zodat
wij een goed beeld krijgen van de noden, de wensen en de verlangens over het cultuurbeleid.
Alle verenigingen ontvangen een uitgebreide vragenlijst zodat wij in de toekomst hun werking
alsnog beter kunnen ondersteunen. Met de regiegroep wordt het huidige cultuurbeleid geëvalueerd. Vervolgens wordt ook samen gezeten met alle politieke partijen om het lokaal cultuurbeleid verder uit te werken.
Op 17 april vindt een praatcafé plaats waarbij we via een kruisbestuiving van ideeën en opvattingen tot een compacte nota willen komen. Dit zal een belangrijke leidraad zijn bij het opstellen van
het beleidsplan. Aan de hand van een CultuurCharette worden een zevental thema’s van dichtbij
bekeken. Gedurende één week worden verschillende mensen uit de praktijk, de samenleving, de
verenigingen, de kunstenaars, ... rond de tafel gezet om het beleidsplan mee vorm te geven. Er
wordt een eindrapport opgesteld waarin de belangrijkste conclusies, aanbevelingen en specifieke
maatregelen staan. De ‘charette’ vindt ’s avonds plaats op 23, 24, 25, 26 en 27 april. Op zaterdag
28 april gaat de charette de hele dag door. De thema’s die worden aangesneden zijn: bibliotheek,
cultuuraanbod, kunst, erfgoed, verenigingsleven, communicatie en infrastructuur.
Even praktisch. Mensen die graag willen deelnemen aan de ‘charette’, kunnen zich hiervoor inschrijven vóór vrijdag 30 maart. U dient de thema’s op te geven waarvoor u wenst deel te
nemen. De inschrijving kan schriftelijk of telefonisch gebeuren op het volgend adres: cultuurbeleidscoördinator, Bram De Lameillieure, Koning Albertlaan 1 te 9840 De Pinte, tel. 09 280 80 99,
e-mailadres bram.dela@depinte.be.
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Expositie & Benefietveiling
ten voordele van het Mucoviscidose-Team UZ-Gent
Ute Resch
Inge Ongena
Ilse Van den Eede
Catherine Buyze
Kristine Cnudde
Caroline Van Hoeke
Katrien Milh
schilderijen, poppen & keramiek
Kasteel Viteux De Pinte – Kerkplein 7
vrijdag
9 maart 19.30 uur nocturne met Small Band
zaterdag 10 maart Expositie open van 14 - 20 uur
zondag
11 maart 14 uur inleiding door Prof. Dr. Robberecht
		 veiling met feestelijke afsluiting
We hopen ook op uw idealisme en danken het gemeentebestuur voor de medewerking.

Kunstkring Centaura stelt tentoon in het Gordunahuis
Van 3 maart tot en met 1 april 2007 is er een groepstentoonstelling in het
Gordunahuis, Gordunakaai 86, 9000 Gent.
Openingsuren tentoonstelling:
elke dag van 14 tot 17 uur, ook in het weekend.
Gesloten op woensdag.
Deelnemende kunstenaars:
Rik Leeman , Rita Wildro, Nick Langeraert, Marcel Malingreau, Kristine
Cnudde, Dirk Dejonghe, Daniël Godefroi, Caroline Van Hoecke, Bart Dewilde,
Aline Deruyck, Agnes De Schepper.
Kunstkring Centaura
Merelstraat 31, 9840 De Pinte, tel. en fax: 09 282 68 67
e-mail: germain.schiettecatte@pandora.be, website: http://users.telenet.be/centaura

Zondag 1 april 2007: Gent ondergronds
In het begin van de 20ste eeuw werden in Gent ruim honderd middeleeuwse kelders in kaart
gebracht. Uit dat enorme aanbod werden enkele kelders gelegen in het stadscentrum uitgekozen.
Onder leiding van onze gids Roger Van Bockstaele maken wij kennis met het middeleeuwse
Gent van de patriciërs, de lakenhandelaars, de koopmansgilden en … met de rechtspraak.
Nadien volgt een Gentse lunch: Waterzooi van kip en een Dame Blanche.
Begin:
Plaats van vertrek:
Vervoersregeling:
Meebrengen:
Deelnameprijs:
Inschrijven:
Uiterste inschrijvingsdatum:
Info:
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9.45 uur
Vrijdagsmarkt Gent
eigen vervoer
stevig schoeisel
E 20 voor leden, E 22 voor niet-leden
telefonisch + overschrijven op rekeningnummer 890-1340215-94
van Vakantiegenoegens De Pinte - Zevergem als bevestiging.
Maximaal 25 deelnemers.
24 maart 2007
Eric en Fien De Dapper, tel. 09 282 60 12 en
ericdedapper@skynet.be
20

Verbroedering De Pinte - Freiamt
In september, tijdens de jaarlijkse kermis, ontvangen wij op uitnodiging van het gemeentebestuur
een delegatie uit onze partnergemeente Freiamt.
Op de braderie zullen zij opnieuw aanwezig zijn met hun plaatselijke specialiteiten en de voorstelling van de belangrijkste overnachtingsmogelijkheden en restaurants uit Freiamt.
Kunsttentoonstelling
Tijdens dezelfde periode zal er in de raadszaal van het gemeentehuis een kunsttentoonstelling
plaatshebben van enkele kunstenaars uit Freiamt en omgeving. Nadat onze Kunstkring Centaura
al tweemaal op bezoek was in het Kurhaus van Freiamt, ontvangen wij dit keer een tegenbezoek
van plaatselijke kunstenaars.
Belangrijkste manifestaties in Freiamt voor 2007
21/04		
Lenteconcert en Jubileumviering 125 jaar ‘Gesangverein Frohsinn’
30/04 - 01/05 Rollbergfeest Musikverein Ottoschwanden
14/07 - 16/07 Volksfeest en 46ste Heimattag
10/08 - 13/08 Landjügendfeest
01/09 - 02/09 15de Herfstfeest Musikverein Freiamt
08/09 - 09/09 Internationale wandeldagen
23/09		
Museumfeest van het Heimatverein
30/09		
5de Oldtimermarkt
02/10		
Grandioos Oktoberfeest
20/10		
Herfstconcert van de ‘Gesangverein Frohsinn’
03/11		
Herfstconcert van de drie muziekverenigingen
Doorlopend: maandelijks is er een wisselende tentoonstelling in het Kurhaus
Informatie over Freiamt is te vinden op www.freiamt.de (Duitstalige website) en folders zijn steeds
voorhanden in de inkomhal van het gemeentehuis.

TEATER 2000 speelt FESTEN
Vader wordt 60 dus reden genoeg om een groot familiefeest te organiseren! Op de reünie is dan
ook iedereen – op één iemand na – aanwezig. Niets kan echter de pret bederven. De feesttafel
is gedekt en de sfeer uitgelaten, maar schijn bedriegt, want wie een feestneus opzet, verbergt
zijn ware gezicht. De onderlinge relaties worden stap voor stap ontrafeld. Wat zich ooit tussen de
muren van het riante huis heeft afgespeeld, blijft niet langer geheim.
Wil je de ontmaskering van deze happy family live meemaken?
Kom kijken op 16, 17, 23, 24 maart om 20 uur in de Cultuurzaal van het OCP (Ontmoetingscentrum Polderbos) in De Pinte.
Henk De Graeve, Steven Lekens, Sofie Furniere, Leen Vanlishaut, Sabine De Cocker, Magda
De Waegenaere, Martin Peleman, Tania Vanden Bossche, Filip Bauwens, Hannah Volckaert,
Jonathan Agne, Chris Afschrift, Frieda Van Den Eynden, Wiske Van Dorpe, Michel Deprins en Marc
Eggermont geven er het beste van zichzelf.
Festen is gebaseerd op de gelijknamige film van Thomas Vinterberg en wordt geregisseerd door
Karel Smets, ook bekend van ons ‘Eén vloog over het koekoeksnest’.
Kaarten en reservaties telefonisch elke werkdag van 17 tot 20 uur op nummer 09 282 30
46 of via de www.teater2000.be. Kaarten: 8 euro
Gereserveerde kaarten dienen afgehaald te worden aan de kassa op de dag van de voorstelling tussen 19 en 19.45 uur.
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blijft groeien!
Iedere woensdagavond is de Kunstkelder van het Kasteel Scheldevelde, vanaf 19 uur, een smeltkroes van artistieke creativiteit bij uitstek. Mede dankzij de publicaties in vorige edities van deze
gemeentelijke Infokrant wordt ART @ DE PINTE vzw steeds maar groter. Een dertigtal amateurkunstenaars sloten zich al aan, geen nood echter … er is nog altijd plaats en het tijdstip van
aansluiting speelt geen rol.
Een greep uit het lessenpakket 2006-2007: figurines, surrealisme, mail-art, drie-dimensioneel
schilderen, blow-up (met pastel, acryl en olieverf), werken op groot formaat, associatief tekenen
(aquarel of gouache), enzovoort.
Heeft u interesse? Wacht niet tot morgen en contacteer ons nog vandaag!
ART @ DE PINTE vzw
Eddy De Haese, tel. 09 282 94 66, e-mail: eddy.de.haese@pandora.be
Lieve De Vos, tel. 09 385 80 84, e-mail : lievedevos@hotmail.com
Of kom vrijblijvend eens langs op woensdagavond, de deur van de Kunstkelder gaat open om 19
uur, Kasteel Scheldevelde in De Pinte.

Fotografische wandeling in De Pinte!
Wie doet er mee?
Ter gelegenheid van de week van de amateurkunsten wil de Fotoclub De Spiegel in het centrum
van De Pinte een fotohappening houden in de Baron de Gieylaan en de Pintestraat in de
vorm van een tentoonstelling in de uitstalramen van de handelszaken en aan de ramen van de
bewoners van deze straten en dit vanaf 26 april tot 7 mei 2007. Hoe is dit nu mogelijk?
Iedereen die wil meewerken, laat liefst zo snel mogelijk weten aan Fotoclub De Spiegel dat hij of
zij bereid is een foto tentoon te stellen in zijn etalage of aan zijn venster. De grootte van de foto’s
is 50 x 60 cm en de foto’s moeten duidelijk zichtbaar zijn vanaf het voetpad. Met de geïnteresseerden wordt er dan verder afgesproken.
Hartelijk dank bij voorbaat.
F otoclub De Spiegel				
Vennenbos 14					
9840 De Pinte					
tel. 09 282 57 26				
e-mail: leo.vansteenbergen@skynet.be

Freddy Buysse
Leliestraat 30
9840 De Pinte
tel. 09 282 67 35

Seicento zingt passieconcert
Het Vocaal Ensemble Seicento brengt op zondag 1 april een muzikaal passieverhaal van de Engelse toondichter John Stainer. ‘The Crucifixion’ is het resultaat van een opdracht in 1887 gegeven
door de Londense parochie St.-Marylebone aan Stainer om een Passie te componeren. De tekst
van het oratorium vertelt op directe wijze het passieverhaal, onderbroken door meditaties van
het koor en de twee solisten, en natuurlijk de congregational hymns. De teksten verwijzen naar
elementen uit de liturgie voor Palmzondag en Goede Vrijdag.
Het passieconcert gaat door op zondag 1 april om 19.30 uur in de Sint-Niklaaskerk te
Zwijnaarde en wordt gebracht door het lokale Sint-Gregoriuskoor, het Vocaal Ensemble Seicento
uit De Pinte en het Gregoriuskoor uit Kieldrecht. De toegangsprijs bedraagt 8 euro in voorverkoop
(10 euro aan de kassa). Kaarten zijn te krijgen bij de leden van Seicento of telefonisch op het
nummer 09 282 85 78.
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Dit concert wordt herhaald op vrijdag 6 april om 20 uur in Kieldrecht.
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Bibliotheek
Bibnieuws
• Informatieve dvd’s in de bib
Er kunnen nu ook informatieve dvd’s uitgeleend worden in de bibliotheek. Deze kosten 1,25 euro
per dvd (maximum twee per kaart). Ze kunnen drie weken uitgeleend worden. Een greep uit ons
aanbod:
World War I en II
Wielergoden: de mooiste momenten van Eddy Merckx
Verloren beschavingen
Tik Tak
Ooggetuigen-reeks
Nostradamus, zijn tijd ver vooruit
Natural History: Huisdier in het wild
National Geographic: De laatste dagen van de Mayacultuur
March of the penguins
Inside the Vatican
Gitaarspelen voor dummies
Expo 58
Dansen doe je zo: modern, latin, ballroom
…
• 2006: een topjaar
Als we de werkingscijfers van 2006 bekijken, zien we dat er met de bibliotheek goede resultaten
geboekt zijn:
Uitleningen: 75 065 objecten werden uitgeleend, dat zijn er ruim 7 000 meer dan in 2005, een
absoluut record!
Leners: er werden 2 439 actieve leners geteld (leners die minstens een object uitgeleend hebben
in 2006), dat zijn er 81 meer dan vorig jaar. 354 nieuwe leners schreven zich in.
Collectie: de totale collectie bestaat momenteel uit bijna 27 000 objecten, een 1 800 nieuwe
objecten werden in 2006 aangekocht.
Het volledige jaarverslag is binnenkort raadpleegbaar in de bibliotheek en op de website.
• Nieuwe aanwinsten beter opgesteld
Er zijn een aantal nieuwe rekken bijgekomen in de bibliotheek, waaronder twee tegenover de
balie, waarin de nieuwe aanwinsten zullen worden opgesteld.
De aanwinstenlijsten zijn raadpleegbaar in de bibliotheek en op de website (www.depinte.be).
De stripreeksen werden aangevuld met nieuwe strips van onder andere Suske en Wiske,
Jommeke, Kiekeboe, Lucky Luck, De Rode Ridder, Robbedoes, Papyrus, Cupido, De blauwbloezen, Cédric, Melisande, Yoko Tsuno, …
• Openingsuren
maandag
dinsdag		
woensdag
donderdag
zaterdag
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18 - 20 uur
17 - 19 uur
15 - 18 uur
16 - 19 uur
10 - 12 uur
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Sport
Nuttige info te krijgen op de sportdienst!
Op de sportdienst kan je gratis volgende folders of brochures afhalen:
1. Zomersportkampen: alles in verband met de zomersportkampen georganiseerd door
BLOSO, SPORTA of FROS. Je vindt hierin alle info in verband met de uitgebreide programma’s
van deze drie grootste organisatoren van sportkampen voor de jeugd (vooral internaat). Je
kan hiervoor ook steeds terecht op de verschillende websites (bloso.be, sporta.be, fros.be).
2. Sportkaderopleiding VTS: met het volledige programma van sportkaderopleidingen van de
Vlaamse Trainersschool. Als je interesse hebt om een opleiding tot (jeugd)trainer in om het
even welke sport te volgen, kan je in deze brochure alle gegevens vinden.
3. Oost-Vlaamse mountainbikekalender: hierin vindt je bruikbare info over alle officiele zomertoertochten die in tussen 10 maart en 22 september 2007 in Oost-Vlaanderen georganiseerd worden. Een must voor alle mountainbikefanaten!
4. Het Wandelboekje: alles wat voor een regelmatig wandelaar nuttig is om weten is samengebracht in dit handige boekje: trainingsschema’s, lichaamsmetingen en energieverbruik,
praktische tips bij het wandelen, alle gegevens in verband met Aktiva, de Vlaamse Wandelfederatie, de GR-routes, de BLOSO-wandeltest, Nordic Walking, wandelen met stappenteller,
...

Sportdienst organiseert: infoavond voor individuele sporters
In samenwerking met de Burensportdienst Leiestreek richt de sportdienst een infoavond in. Deze
is in eerste instantie gericht naar trainers van sportclubs, maar is ook geschikt voor individuele
sporters.
Het onderwerp is immers ‘Praktische tips voor trainingsopbouw - theoretisch gedeelte’.
We werken hiervoor samen met Mensana, een sportevaluatiecentrum uit West-Vlaanderen dat
op een wetenschappelijk onderbouwde manier sportmedisch advies verleent aan iedereen die
met sport te maken heeft. Dit impliceert dat zowel de niet-sportieveling, die sportactiviteiten wil
starten, als de sportieve recreant, evenals de topsporter er terecht kan. Dit kan gebeuren op individuele basis maar evengoed in sportploegverband. Alle sportevaluaties worden afzonderlijk of
gecombineerd aangeboden. Alles vindt steeds plaats in nauw overleg met de verwijzende huisarts
/ sportarts / ploegarts.
Het advies en de begeleiding van Mensana wordt steeds op een duidelijke en makkelijk begrijpbare manier gegeven. Voor diegenen onder jullie die hun conditie op een efficiënte manier
op peil willen brengen/houden, kan dit dus een interessante infoavond zijn. Je kan die avond
trouwens ook het rijdend labo van Mensana (zie website mensana.be) bezoeken. Indien er voldoende interesse is, wordt er in de loop van de maand mei een praktijkavond rond dit onderwerp ingericht.
De voordracht gaat door op maandag 26 maart 2007 in het auditorium van het gemeentehuis
van Aalter (Europalaan 22). Ontvangst vanaf 19.00 uur. Start om 19.30 uur stipt. Deelname is
gratis.
Als je interesse hebt om deze bijscholing bij te wonen, geef dan, zeker vóór 10 maart
2007 je naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer en eventueel e-mailadres door aan
de sportdienst: ter plaatse in het OCP, telefonisch op het nummer 09 280 98 42 of via mail:
sportdienst@depinte.be.
Als je nog vragen en/of opmerkingen hebt, kan je uiteraard ook steeds bij
de sportdienst terecht.
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organiseert: Sportkampen
Tijdens de schoolvakanties organiseert de sportdienst steeds een sportkamp. Dat je hiervoor moet inschrijven lijkt ons wel duidelijk. Je vindt
een inschrijvingsstrookje en meer informatie steeds in de foldertjes van
de kampen. Wegens het grote succes van onze sportkampen werken
we met vaste inschrijvingsdagen.
Op deze dag openen we om 9 uur onze deelnemerslijsten voor inwoners van De Pinte Zevergem. ENKEL TELEFONISCH kan je dan inschrijven op het nummer 09 280 98 40.
Om 14 uur is er de mogelijkheid om kinderen, die niet in De Pinte - Zevergem wonen, in te schrijven. Dit op voorwaarde dat onze lijsten nog niet volzet zijn. Indien volzet krijg je de kans in te
schrijven op de reservelijst.
Vanaf 14 uur vervalt de voorrangsregel voor kinderen van De Pinte - Zevergem. Uiteraard zal er
na de inschrijving een adrescontrole worden uitgevoerd. Indien wordt geconstateerd dat iemand
bewust verkeerde informatie verstrekt, zal deze persoon in de toekomst voor geen enkele activiteit meer kunnen inschrijven.
Wij noteren op deze inschrijvingsdag enkel naam en telefoonnummer van de deelnemers. Indien
ons maximaal aantal deelnemers nog niet is bereikt, kan je eventueel ook nog de daarop volgende
dagen inschrijven. Na de bevestiging van deelname kan je de inschrijvingsstrookjes met resterende gegevens binnenbrengen en de betaling in orde brengen.
Sportkampen paasvakantie 2007
Inschrijving: dinsdag 13 maart vanaf 9 uur of 14 uur
De tweede week van de paasvakantie kunnen kinderen deelnemen aan
een sportkamp van dinsdag 10 april tot en met vrijdag 13 april. Sport en
spel zorgen voor een actieve en toffe week. Meer informatie kan je lezen
in het foldertje.
Kleutersportnamiddagen: telkens van 13 uur tot 16 uur
Omnisportkamp voor lagere schoolkinderen: van 9 uur tot 16 uur
Sportkampen zomervakantie 2007
Tijdens de maanden juli en augustus organiseren we drie sportkampen
voor kleuters en lagere schoolkinderen. Naar goede gewoonte staan
deze kampen steeds in het teken van een sportief en uitdagend thema.
Wat de thema’s zijn, blijft nog even een verrassing maar via de foldertjes
kom je binnenkort alles te weten! Die foldertjes met informatie over het
sportkamp, delen we uit op elke school in Zevergem en De Pinte. Voor
andere geïnteresseerden leggen we een adressenlijst aan, zodat je ook
de nodige folders kan ontvangen. Geef dus gerust je gegevens door.
Kleuters:
Maandag 2 juli – vrijdag 6 juli 2007:
Kleuter sport- en knutselkamp
Volledige dagen!
Inschrijving: dinsdag 22 mei vanaf 9 uur of 14 uur.
Tijdens deze week bieden wij de kleuters een gebalanceerde mix van
spelletjes, sport en knutselactiviteiten. Al deze activiteiten staan ook in
het teken van een thema en we werken naar een passende slotactiviteit
op het einde van de week. Anders dan bij onze sportnamiddagen voor
de kleuters verdelen we onze activiteiten over een volledige dag!
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Maandag 9 juli – vrijdag 13 juli 2007: Kleutersportnamiddagen 1
telkens van 13 tot 16 uur
Inschrijving: woensdag 23 mei vanaf 9 uur of 14 uur
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Maandag 27 augustus – vrijdag 31 augustus 2007:
Kleutersportnamiddagen 2
telkens van 13 tot 16 uur
Inschrijving: dinsdag 29 mei vanaf 9 uur of 14 uur
Een sportnamiddag voor kleuters is een ideale manier om hen op motorisch verantwoorde wijze te laten ‘sporten’. Ervaren monitoren zorgen
voor een uitgebreide en gevarieerde waaier van spelen en bewegingsparcours. Kleuters ontwikkelen op deze manier, zowel individueel als in
groep, hun motorische, cognitieve en sociale vaardigheden. Gedurende
de drie uur durende activiteit beleven ze een actieve en heel leuke namiddag.
Lagere school:
Maandag 2 – vrijdag 6 juli 2007: sportkamp 1 zomer*
Inschrijving: dinsdag 22 mei vanaf 9 uur of 14 uur.
Maandag 9 – vrijdag 13 juli 2007: sportkamp 2 zomer*
Inschrijving: woensdag 23 mei vanaf 9 uur of 14 uur
Maandag 27 – vrijdag 31 augustus 2007: sportkamp 3 zomer*
Inschrijving: dinsdag 29 mei vanaf 9 uur of 14 uur
* Van 9 uur tot 16 uur ( opvang mogelijk vanaf 8 uur en tot 18 uur. )
Alle deelnemers krijgen in verschillende groepjes (op basis van leeftijd)
een gevarieerd en sportief programma aangeboden. Ervaren monitoren
begeleiden de kinderen tijdens het sporten op een speelse manier, waarbij elk kind individueel de kans krijgt om zich motorisch te ontplooien.
Tussen de activiteiten door krijgen de sporters de mogelijkheid te pauzeren en een (meegebracht) drankje of koek te nuttigen. Ook tijdens
de middagpauze staan de kinderen onder toezicht van onze monitoren
zodat alles vlot kan verlopen.

Nordic Walking in De Pinte
organisatie SPORTIVAK i.s.m. Sportdienst De Pinte

Wat is Nordic Walking?
Voor wie er nog nooit van gehoord heeft, zal het raar in de oren klinken, maar Nordic Walking of
wandelen met stokken is op weg om dé nieuwe sport te worden in België. Met speciale wandelstokken traint u zich fit, slank en verbetert u uw houding.
Nordic Walking als sport is ontstaan in Finland en vergelijkbaar met langlaufen zonder sneeuw
en skilatten.
Nordic Walking kan door iedereen beoefend worden: jong of oud, dik of dun, groot of klein,
sporter of niet-sporter, het speelt allemaal geen rol. Het is eenvoudig te leren en kan overal en in
elk seizoen uitgevoerd worden. Nordic Walking is een uitdaging, zowel voor de ervaren sporter
als voor de niet-sporter die graag terug zou starten met bewegen.
Waarom Nordic Walking?
STERKERE SPIEREN: Met de juiste techniek traint u alle spieren van het lichaam: armen, schouders,
nek- en borstspieren, bil- en beenspieren.
BETERE ADEMHALING EN UITHOUDING: Dankzij een goede houding, kan men makkelijker en
vrijer ademen. Doordat er veel spieren actief zijn, gaat de hartslag omhoog tot een niveau waarop
uw conditie optimaal getraind wordt en uw uithoudingsvermogen zal verbeteren.
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GEWICHTSVERLIES: Door het energieverbranding verhogend effect hebben mensen met overgewicht ook enorm veel baat bij het beoefenen van deze unieke sport. Nordic Walking verbruikt
ongeveer 400 calorieën per uur en is daarmee een ideale manier om gewicht te verliezen.
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COMFORTABELE WANDELBEWEGING: De poles bieden steun en stabiliteit en verminderen de
belasting op de knieën, heupen, enkels en wervelkolom, wat een enorm voordeel blijkt te zijn
voor mensen die klachten hebben aan een van deze gewrichten of te maken hebben met overgewicht.
ONTSPANNING EN NATUUR: Nordic Walking is een leuk en sociaal sportgebeuren in de natuur.
Het werkt ontstressend dankzij de gezonde beweging en de buitenlucht. De balans tussen lichaam en geest wordt hersteld.
Initiatie Nordic Walking
WAT? Gewoon wandelen met stokken is simpel. Maar voor echt Nordic Walken, met de juist
techniek, het goede ritme en het juiste effect is wel degelijk meer nodig. Daarom organiseert
Sportievak vzw cursussen Nordic Walking van zes opeenvolgende lessen (telkens anderhalf
uur), waarin deze techniek wordt aangeleerd. Maximum twintig deelnemers per cursus!
INHOUD? Aanleren basistechnieken, spelvormen, tochten, krachtoefeningen, stretching, ...
Praktische info
Uur:
zaterdag telkens van 15 tot 16.30 uur
Plaats:
park OCMW, Kasteellaan 41, De Pinte
Data:
5, 12, 19 en 26 mei 2007 / 2 en 9 juni 2007
Prijs:
59 euro per persoon, inbegrepen: huur poles en kwaliteitsvolle begeleiding door
gediplomeerde lesgever
Info en inschrijven bij de sportdienst, OCP, Polderbos 20, De Pinte, tel. 09 280 98 42,
sportdienst@depinte.be.

Ventouristen en Ventousiasten nemen vliegende start in de
prachtige omgeving van De Pinte
Op 9 juni 2007 vindt op de flanken van de Franse maanberg Mont Ventoux de apotheose
plaats van Ventourist/Ventousiast. Ook tijdens de derde editie van deze beweegcampagne mikt organisator Sporta op de Vlamingen die weinig of niet aan sport doen. Heel
wat Oost-Vlamingen gingen de uitdaging aan en fietsen zich in afwachting van een
onvergetelijke apotheose in conditie. In volle voorbereiding doet het kersvers wielerpeloton op 4 maart De Pinte aan met een heuse SportActiefdag. Op het programma staan
fietstochten geprogrammeerd van 50 en 80 km samen met twee Nordic Walking wandeltochten. Iedereen, ook niet Ventouristen, is welkom om lijf en leden een gezond duwtje
in de rug te geven. Verzamelpunt is het Gemeenschapscentrum OCP in De Pinte.
Op weg naar de Mont Ventoux organiseert Sporta verspreid over heel België tal SportActiefdagen.
De eer om het startschot van deze Ronde van België te geven, viel te beurt aan de De Pinte. Opzet van deze dagen is de conditie gestaag op te bouwen. Daarnaast zijn de sportActiefdagen het
ideale moment om het groepsgevoel aan te wakkeren, de interesse op te krikken en de motivatie
warm te houden. Met de steun van Willy Coppens, inwoner van De Pinte en Ventousiast van het
eerste uur, worden op 4 juni zowel twee fiets- als Nordic Walking parcours uitgestippeld.
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Fietsen
Steil op de trappers. Heel wat mensen keken er al een tijd reikhalzend naar uit, maar op vier
maart is het eindelijk zover. Ventourist Ventousiast, één van de peilers van SportActief, de
beweegcampagne van Sporta is toe aan haar
eerste trainingsrit. De beweegcampagne waarmee Sporta de Vlaming op(nieuw) op de fiets
wou krijgen, bevindt zich op drie maanden van
de start. Hoog tijd om een tandje bij te steken op het trainingsapparaat en de nodige jus
in de benen te kweken. Met een eerste tocht
van vijftig kilometer of tachtig km in een omgeving vol idyllische trekpleisters trof Sporta het
ideale parcours aan om de conditie uit de winterslaap te halen en de longen vol zuurstof te
pompen. Hiermee is de toon meteen gezet om
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tweewekelijks de trainingskilometers aan elkaar te rijgen op tal van gevarieerde parcours verspreid over Vlaanderen.

Voor de Ventourist is een parcours van circa 50 km uitgestippeld langsheen vlakke,
mooie en bereidbare wegen. Via Nazareth wordt koers gezet naar Oudenaarde om via
De Schelde de terugweg aan te vatten.
Voor de Ventousiast staat een tocht van circa 80 km op het programma waarbij dezelfde
richting wordt uitgegaan. Met de Edelare in Oudenaarde (2 000 m aan 6 % gemiddeld)
wordt het wel klimmen geblazen
Beide ritten bevatten geen kasseien en zijn ideaal voor deelnemers om in groep te leren
rijden. Bevoorrading, kleedkamers, douches, verzekering en parkeergelegenheid zijn inbegrepen!
Nordic Walking
De rage om ‘te wandelen met stokken’, de zogenaamde Nordic Walkingpoles, is overgewaaid
vanuit Finland en is enorm populair. Het is tevens één van de disciplines binnen SportActief, de
noemer van beweegcampagnes die Sporta met de steun van partner CM organiseert. Tegelijk met
de trainingtochten in het kader van de fietscampagne Ventourist/Ventousiast biedt Sporta, op
dezelfde locaties en data, extra groepswandelingen aan voor Nordic walkers.

Voor de twee wandelroutes van circa 5 en 15 km Nordic Walking is het genieten geblazen. Doorheen een groen decor prijkt ook het natuurgebied in Zevergem op het programma. Meer dan een aanrader voor zowel de natuur- als de beweegliefhebber.
Bevoorrading, kleedkamers, douches, verzekering en parkeergelegenheid zijn inbegrepen!
Praktisch
Wanneer:
4 maart 2007
Waar:
Gemeenschapscentrum OCP, Polderbos 20, 9840 De Pinte
Programma : Vanaf 7.30 u.: start aanmelding fietstocht en Nordic wandeling
Vanaf 7.30 u.: vrij vertrek fietstocht 50 en 80 km en Nordic wandeling 5 tot 15 km
9 u.: groepsvertrek fietstocht 50 en 80 km en afsluiten aanmelden fietstocht 80
km
9 u.: groepsvertrek Nordic wandelingen
10 u.: afsluiten aanmelding, vrij vertrek fietstocht 50 km / Nordic Walking
Prijs :
gratis voor SportActief-leden (SA), fietstocht: E 3 (geen CM-lid) / E 2,50 (CM-lid),
wandeltocht: E 3 (geen CM-lid) / E 2,50 (CM-lid) - prijzen per persoon
Contactgegevens
Van Leuven Vicky, tel. 014 53 95 72 en Van De Water Cindy, tel. 014 53 95 75
montventoux@sporta.be
Inschrijven
Surf naar www.sporta.be, klik de dag van 4 maart aan en stel uw programma samen. Betaling en
aanmelding gebeurt ter plaatse. Tot op 4 maart!

Gezinsbond (GSF) organiseert het Recreatief Badmintontornooi
Het tornooi voor recreanten en niet-geklasseerde spelers vindt
plaats in de sporthal van het OCP (Polderbos 20, De Pinte) op
zondag 11 maart 2007 om 8.45 uur (we beginnen om 9 uur
stipt). Volgende wedstrijden komen aan bod:
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- dubbel dames van 9 tot 13 uur
- dubbel heren van 9 tot 13 uur
- dubbel gemengd vanaf 13.30 uur
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Deelname: E 4 voor GSF-leden , E 5 voor niet-leden
(per deelnemer per discipline, ter plaatse te betalen)
Er worden onder andere waardebonnen verloot onder de deelnemers!
Gelieve in te schrijven vóór zaterdag 3 maart 2007 met vermelding van naam van de club,
verantwoordelijke en telefoonnummer; (eigen) naam, naam partner, het spelersniveau (goed,
middelmatig, beginner, echte beginner) en de discipline (dames, heren of gemengd).
De poules worden samengesteld op basis van de inschrijvingen. Twaalf terreinen beschikbaar.
Shuttles: Yones Mavis 300, ten laste van de spelers of te koop in de zaal.
Info en inschrijving bij:
Koen Verboom, Kasteellaan 7, 9840 De Pinte, tel. 09 282 95 99, gsm: 0476 30 15 02, e-mail:
GSFBDdepinte@telenet.be

Nieuw tennisseizoen 2007
Binnenkort start het nieuwe tennisseizoen 2007 (van 1 april 2007 tot 31 maart 2008). Hieronder
vindt u enkele nuttige inlichtingen in verband met vernieuwing van het lidmaatschap en voor
inschrijving van nieuwe leden.
Waar?
In het clubhuis van TKDP, Polderbos 3 te De Pinte
Wanneer
Op 10, 11, 17 en 18 maart 2007 telkens van 10 tot 12.30 uur
En daarna? Elke zaterdag van 11 tot 12 uur van begin april tot eind september, ook in het
clubhuis
LET WEL!
Wie komt tijdens de inschrijvingszittingen van 10, 11, 17 of 18 maart 2007:
• geniet een korting van 15 euro
• kan ook inschrijven voor lessen en stages
• kan ook een vast winteruur vastleggen (tennis in de ballon tijdens de zes wintermaanden)
Voor bijkomende informatie, raadpleeg onze website www.tkdepinte.be.
NIEUW: Terreinreservatie van TKDP voortaan online!
In het nieuwe seizoen kan reserveren van terreinen enkel nog via internet. De leden kunnen dus
voortaan van thuis uit - of van eender waar - reserveren. In het reservatielokaal (en ook in het
clubhuis tijdens de openingsuren) zal er een internetverbinding beschikbaar zijn voor reservatie
en aanmelden.

17/3: Internationaal jeugdtornooi
Badmintonclub Polderbos (De Pinte) organiseert opnieuw als enige in Oost-Vlaanderen een
internationaal jeugdtornooi en dit op zaterdag 17 maart 2007.
Wanneer is men nog jeugd? Iedereen zal zich nog jeugd voelen, maar enkel jongens en meisjes
vanaf geboortejaar 1988 (of recenter) mogen aan dit tornooi deelnemen, mits zij/hij lid is van de
Vlaamse Badmintonliga (VBL).
Zij/hij kan deelnemen in vijf leeftijdsgroepen, gaande van: - 11, - 13, - 15 tot - 17-jarigen en dit in
de drie disciplines (enkel, dubbel, gemengd dubbel).
Internationaal? De club heeft dit tornooi opengesteld voor iedereen en opnieuw zijn deelnemers uit de buurlanden van harte welkom. Dit geeft aan het tornooi een extra dimensie. Vorig
jaar hadden we een vertegenwoordiging uit Luxemburg en Nederland.
Vast en zeker wordt de tweede editie een even groot succes.
Iedereen welkom!
Verdere informatie op www.bcpolderbos.be (verantwoordelijke Frank De Mets).
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Celtic Fever by Celtic spirit Dancers
De vzw Celtic Spirit Dancers is een jonge, dynamische dansschool die de
Keltische dansen in Vlaanderen uitdraagt.
Tijdens de Speelstraat van 3 september 2007 heeft zij zich voor de eerste
maal, met succes, aan het publiek van De Pinte kunnen voorstellen.
Nu demonsteren de Celtic Spirit Dancers deze typische Keltische dansen, beter gekend als Ierse
volksdansen en Schotse Highlanddansen, in een spetterende, avondvullende dansshow die doorgaat op zaterdag 14 april 2007 om 20 uur in het OCP, Polderbos, De Pinte.
De show wordt muzikaal begeleid door Flaumandrum, een pipeband die Schotse doedelzakmuziek zal spelen en door Rack, een folk-rockmuziekgroep die Ierse folkmuziek op accordeon zal
brengen.
Omdat de Keltische koorts in elke vezel van ons zal nazinderen, draagt de show als titel:
Celtic Fever.
Deuren open om 19.30 uur
Algemene inkomprijs: 7 euro
Organisatie: Celtic Spirit Dancers Scaldis vzw
Info: celticspiritdancers@gmail.com of bij het secretariaat, Etienne Baetseleer, tel. 0496 13 16 09,
p/a Memlinglaan, 14, 9840 De Pinte
Website: www.celticspiritdancers.be

Voetbal: Jong en Vlug De Pinte
Nationaal Elftal voor Doven: Oefenpartij
Op donderdag 20 april 2007 om 20 uur komt het Nationaal Elftal voor Doven (en waarbij
onze eigen Danny Bekaert één van de grote smaakmakers is) naar de Sportwegel voor een oefenpartij tegen ons E/Elftal. Deze wedstrijd kadert in de voorbereiding voor de Europese Kampioenschappen in Portugal.
De inkom - slechts 3 euro - gaat integraal naar het voorbereidingsfonds van ons Nationaal
Dovenelftal. Wij durven danook hopen op een talrijke publieke opkomst.
Meer info over J.V. De Pinte en haar activiteiten op www.jvdepinte.be of bij Marc De Vos,
tel. 0476 68 36 93, Marc.de.vos9@telenet.be.

Jeugd
Overzicht jeugdactiviteiten in ’t kort
• 17/3: Gringo. Zie Agenda (p. 3)
• Help jij padden overzetten? Zie pag. 8.
• Proef de donderkste nacht van het jaar! - p. 14
• Gratis naar de film ‘An Inconvenient Truth’ - p. 9
• Help boompjes verkopen voor Kom op tegen Kanker. Lees meer op pag. 11.
• Nieuwe strips in de bibliotheek. Zie pag. 23
• Sportkampen. Alle info vanaf - p. 25
• Internationaal jeugdtornooi badminton - p. 29
• 28/3: Theater: ‘Hatsjie’ door Ingredidinges. Zie Agenda (p. 3)
… en nog veel meer, hierna.

www.depinte.be

30

Speelpleinwerking Amigos
• Speelpleinwerking tijdens de paasvakantie: van 2 tot 6 april 2007
Net als voorgaande jaren staat er tijdens
de eerste week van de paasvakantie een
enthousiaste groep monitoren klaar om
de kinderen en jongeren enkele fantastische vakantiedagen te bezorgen vol
sport, spel, fantasie en avontuur.
Speelplein Amigos staat open voor kinderen vanaf de eerste kleuterklas tot het zesde leerjaar
die wonen in de gemeente of die in De Pinte naar school
gaan. Kinderen die niet behoren tot één van deze categorieën zijn ook welkom maar betalen een dubbel tarief.
Op dinsdag- en donderdagnamiddag zijn ook de jongeren
uit het eerste en tweede middelbaar welkom op het
speelplein en worden er speciale activiteiten voor hen georganiseerd!
De speelpleinwerking gaat door in de gemeentelijke basisschool, Polderbos 1, 9840 De Pinte.
Er zijn dagelijks activiteiten van 9 tot 12 uur en van 13.30
tot 16.30 uur. Voor en na de werking en ’s middags is er
steeds opvang voorzien. Om alles vlot te laten verlopen
wordt er aan de ouders gevraagd om de activiteitsuren te
respecteren en hun kinderen op tijd naar het speelplein te
brengen en niet vroegtijdig op te pikken.
In maart 2007 zullen er nog folders met meer informatie
verspreid worden in de scholen. Indien uw kind niet naar
school gaat in De Pinte, geeft u best een seintje aan de
jeugddienst en dan ontvangt u een folder in uw brievenbus.
Meer informatie vindt u terug op de website van de speelpleinwerking www.speelpleinamigos.be of op de website
van de gemeente www.depinte.be.
• Speelpleinwerking tijdens de zomervakantie: van 16 juli tot 17 augustus 2007
Tijdens de zomervakantie kan uw kind gedurende vijf weken terecht bij speelpleinwerking
Amigos:
- van maandag 16 juli tot vrijdag 20 juli
- van maandag 23 juli tot vrijdag 27 juli
- van maandag 30 juli tot vrijdag 3 augustus
- van maandag 6 augustus tot vrijdag 10 augustus
- van maandag 13 augustus tot vrijdag 17 augustus
(Opgelet: Geen speelplein op dinsdag 15 augustus)
• Speelpleinwerking Amgios zoekt … jou
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Heb je zin om je aan te sluiten bij deze enthousiaste
groep jonge mensen die de Pintse kinderen leuke
vakantiedagen willen bezorgen? Aarzel dan niet en
vul onderstaand formulier in en bezorg het aan de jeugddienst!
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KANDIDAAT MONITOR
Naam: ..............................................................................................................................
Geboortedatum: . .............................................................................................................
Adres: . .............................................................................................................................
.............................................................................................................................
Telefoon: ........................................................ GSM: ........................................................
E-mail: ..............................................................................................................................
Rekeningnummer: ............................................................................................................
Attest animator in het jeugdwerk? JA / NEE (schrappen wat niet past)
Goed om weten:
- je bent minimum zestien jaar
- vergoeding monitoren: 18,50 euro / dag (zonder brevet), 22,50 euro / dag (met brevet)
- alle monitoren hebben ook recht op een vergoeding voor vergaderingen, voorbereidingen of
opruimen: 7 euro / vergadering (zonder brevet), 9 euro per vergadering (met brevet)
Met vragen, ingevulde formulieren, … kan u steeds terecht bij de jeugddienst.
Jeugddienst De Pinte
OCP
Polderbos 20, 9840 De Pinte
tel. 09 280 98 43
fax 09 280 98 49
e-mail: jeugddienst@depinte.be

Minivoetbaltornooi in Zevergem
In 2004 werd er heel wat geïnvesteerd in het wijkspeelpleintje Het Wijngaardeke. Sindsdien
kan de jeugd er naar hartenlust sporten en rondhangen.
De gemeentelijke jeugdraad en jeugddienst richten opnieuw een minivoetbaltornooi in waarbij
verschillende teams het tegen elkaar kunnen opnemen. Kom hiervoor op zaterdag 14 april 2007
van 14 tot 17 uur naar het speelterrein.
U wordt van harte uitgenodigd om te komen meesporten, te komen supporteren en/of
iets te komen drinken.
Deze namiddag zal georganiseerd worden in samenwerking met de sportdienst, de technische
dienst en Chiro Zevergem en met de steun van het gemeentebestuur.
De folder in verband met dit tornooi mag u in maart (2007) verwachten!
Schrijf 14 april alvast in je agenda!
Hopelijk tot dan!
Jeugdraad en Jeugddienst De Pinte

Nieuwe telefoonservice Kind & Gezin voor (aanstaande) ouders
Sinds 1 februari 2007 kunnen (aanstaande) ouders Kind & Gezin via één centraal telefoonnummer bereiken, namelijk 078 150 100.
Dit centrale nummer, met zonaal tarief, vervangt de huidige regionale nummers en is elke werkdag bereikbaar van 8 tot 20 uur.
(Aanstaande) ouders kunnen er terecht voor een afspraak in een consultatiebureau, voor praktische informatie over zwangerschap en bevalling, voeding, opvoeding, kinderopvang, ...
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De ouderraad van de Vrije basisschool De Pinte nodigt u uit op de 24ste Kinder- en jeugdboekenbeurs met als thema:

Op zaterdag 10 maart (van 11 tot 18 uur) en zondag 11 maart (10 - 13 en 14 - 18 uur) vindt
u in de sportzaal van de Vrije basisschool van De Pinte zoals elk jaar honderden titels van verantwoorde kinder- en jeugdliteratuurschrijvers, geschikt volgens leeftijdsgroep en volgens thema.

Een organisatie van de ouderraad
van de Vrije Basisschool De Pinte

Senioren
Aan alle senioren van De Pinte en Zevergem
Op vraag van vele senioren organiseert de seniorenraad op dinsdag 6 maart 2007 een vijfde
dans- en ontspanningsnamiddag in de feestzaal Begonia, Pintestraat 29, 9840 De Pinte. Start
om 14.30 uur.
Deze namiddag wordt opgeluisterd door muzikant/zanger Jean Van De Voorde uit Oostkamp.
Dansen en keuvelen en een glaasje drinken met leeftijdsgenoten op ‘muziek en liedjes van toen
en nu’ brengt sfeer en gezelligheid en dat doet goed.
Je hoeft geen danser te zijn om het die namiddag naar je zin te hebben. Of je alleen bent of met
twee of meer, je hoort erbij! Ook familie en vrienden (van waar zij ook komen), 55-plussers, zijn
welkom.
De toegangsprijs bedraagt 2,50 euro per persoon. Toegangskaarten zijn te krijgen bij onderstaande leden. Ook op dag zelf kan men kaarten kopen. De kaart dient getoond te worden bij
het binnenkomen.
Christian Meiresonne, Park te Poldere 8, tel. 09 282 40 92
en alle leden van de Seniorenraad

Kandidaat voor de Seniorenraad?
Lees meer op pagina 39.
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Welzijn
Wachtlijsten
Centraal oproepnummer voor de dokter van wacht: 09 280 08 80
 en 4 maart: Dr. J. Dossche
3
10 maart: Dr. J. Ossieur
11 maart: Dr. W. Standaert
17 en 18 maart: Dr. F. Pieters
24 en 25 maart: Dr. P. Van Renterghem
31 maart: Dr. P. Moisse

1 april: Dr. P. Moisse
7 en 8 april: Dr. M. De Smet
9 april: Dr. A. Van Poucke
14 en 15 april: Dr. P. Moisse
21 april: Dr. G. Van de Casteele
22 april: Dr. D. Van Renterghem
28 en 29 april: Dr. P. Moisse

Centraal oproepnummer voor de tandarts van wacht: 09 272 85 66 (voor wie tijdens het weekend of op feestdagen een tandarts nodig heeft). Zie ook www.tandarts.be.
Apotheker van wacht: zie www.apotheek.be

Zij zijn op zoek naar jouw hulp …
• Vrijwilligers gezocht die (twee)wekelijks op bezoek willen gaan bij mensen met psychische en/of psychosociale problemen die een sociaal isolement ervaren. Neem contact op met
Metawonen Deinze:
Eline Gaudissabois
tel. 0486 47 30 49
metawonen.deinze@hotmail.com
www.metawonen.be.
• Vlaamse gastgezinnen gezocht die kinderen uit Slovakije, Kroatië, Bosnië of Herzegovina een
deugddoende vakantie willen bezorgen. Zie www.eurochildren.be.
• Oppassers gezocht voor zieken en bejaarden. U bepaalt zelf waar, wanneer en hoe vaak u
beschikbaar bent. De CM biedt vorming, ondersteuning, verzekering en een forfaitaire kostenvergoeding.
Thuiszorgcentrum Leie en Schelde
Tweebruggenlaan 1
9800 Deinze
tel. 09 381 70 26
e-mail: zorg.leieenschelde.mvl@cm.be
• Pleeggezinnen gezocht. Infoavonden op dinsdag 20 maart om 20 uur in Cultureel Centrum
Nova, Molenstraat 2b, Wetteren en donderdag 26 april om 20 uur in de Vrije Basisschool,
Kerkstraat 12, Herzele.
KAOS
tel. 053 77 30 30
(alle werkdagen van 9 tot 17 uur)

Boompjesweekend Kom op Tegen Kanker - Zie p. 11
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OCMW
15de Tweedehandsbeurs
De dienst Opvanggezinnen van het OCMW De Pinte organiseert op zaterdag 10 maart van
13.30 tot 16.30 uur haar 15de Tweedehandsbeurs.
Waar?
Wat ?

In de Gemeentelijke Basisschool, Polderbos 1, De Pinte
- speelgoed, kinderfietsen
- kindermateriaal zoals buggy’s, bedjes e.a.
- kinderkledij in goede staat (tot 12 jaar)

Voor verdere info:
OCMW De Pinte, Dienst Opvanggezinnen, Kasteellaan 41, De Pinte, tel. 09 282 23 03

Politie
Voorkom hinder veroorzaakt door dieren
In het reglement Gemeentelijke Administratieve Sancties (of kortweg GAS) zijn volgende bepalingen opgenomen met betrekking tot dieren.
Geblaf, geschreeuw en gekrijs (art. 20)
Dieren mogen geen abnormale hinder, zoals aanhoudend geblaf, geschreeuw of gekrijs veroorzaken, die storend is voor de omwonenden. De houders, bezitters of begeleiders van dieren zijn
daarvoor verantwoordelijk.
Bewaking van de dieren (art. 55)
Het is de eigenaars, bezitters, bewakers of houders van dieren verboden dieren onbewaakt vrij
te laten rondlopen op openbare wegen en voor het publiek toegankelijke plaatsen. De bewaking
moet zo zijn dat de begeleider het dier op elk ogenblik kan beletten om personen of dieren te
intimideren of lastig te vallen, voertuigen te bespringen of private eigendommen te betreden. Het
is de personen die het dier niet in toom kunnen houden, verboden het dier te begeleiden.
Ophitsen van dieren (art. 56)
Het is de eigenaars, bezitters, bewakers of houders van honden, verboden hun honden op te
hitsen. Ze moeten beletten dat deze voorbijgangers aanvallen of achtervolgen, zelfs als er geen
kwaad of schade uit volgt.
Iedereen die een hond begeleidt, moet in het bezit zijn van zakjes en instaan voor het opruimen
van de hondenpoep.

Opgepast fietsers!
Als u als fietser de Baron de Gieylaan volgt en het Kerkplein oprijdt, dient u, net zoals de andere
voertuigen, voorrang te verlenen aan het verkeer die het Kerkplein opreed vanuit de Polderdreef.
Uit meldingen aan de gemeente blijkt dat verschillende fietsers deze voorrangsregel negeren en
hierdoor zichzelf in gevaar brengen. Houd hier rekening mee. Dit om te voorkomen dat een wagen u niet zag komen en u aanrijdt.
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Verslaggeving raden
De nieuwe samenstelling van het schepencollege
Briefwisseling wordt gericht aan: Het college van burgemeester en schepenen
					
Koning Albertlaan 1
					
9840 De Pinte
• Burgemeester
Martin Van Peteghem
Baron de Gieylaan 19, tel. 09 282 55 92,
burgemeester@depinte.be
Bevoegdheden: algemene coördinatie, bevolking, burgerlijke stand,
politie en erediensten
Spreekuren: woensdag van 11 tot 12 uur en volgens afspraak

• De schepenen
Herbert Overdenborger
Koning Albertlaan 29, tel. 09 282 86 44,
herbertoverdenborger@advoganda.be
Bevoegdheden: cultuur, onderwijs en juridische aangelegenheden
Spreekuren: volgens afspraak

Luc Dekimpe
Baron de Gieylaan 129, tel. 09 282 66 94,
luc.dekimpe@pandora.be
Bevoegdheden: sport, personeel, lokale economie en tewerkstelling,
beheer gemeentelijke infrastructuur
Spreekuren: volgens afspraak

Mark Van Neste
Goudvinkenlaan 6, tel. 09 282 68 80, fax 09 282 03 36,
mark.vanneste@depinte.be
Bevoegdheden: financiën en begroting, stedenbouw en ruimtelijke
ordening, intercommunales en ICT
Spreekuren: volgens afspraak
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Frans Naessens
Florastraat 3, tel. 09 282 58 37,
frans.naessens@depinte.be
Bevoegdheden: openbare werken, verkeersveiligheid en mobiliteit,
leefmilieu, duurzaamheid en landbouw
Spreekuren: volgens afspraak

Lieve Van Lancker
Mieregoed 15, tel. 09 221 46 96,
lieve.vanlancker@depinte.be
Bevoegdheden: jeugd, informatie- en communicatiebeleid, ontwikkelingssamenwerking, gelijke kansenbeleid en gezinsbeleid
Spreekuren: volgens afspraak

Guy Blomme
Heirweg 39, tel. 09 385 58 29,
guyblomme@telenet.be
Bevoegdheden: sociale zaken en seniorenbeleid, voorzitter van het
OCMW
Spreekuren: volgens afspraak

In 2011 volgt huidig gemeenteraadslid Philippe D’Hondt schepen Frans Naessens op als schepen.

Samenvatting van de gemeenteraad van 20 november 2006
• De raad verleent goedkeuring aan de eindafrekening voor de aanleg van fietspaden in Den Beer
en het vernieuwen van voetpaden in Dorp (Zevergem), Florastraat, Polderdreef en Pont-Zuid /
Veldstraat.
• Goedkeuring voorontwerp wegenis- en rioleringswerken Leeuwerikstraat - Nazarethstraat.
• Het ontwerp voor de wegenis- en rioleringswerken in de Vredestraat wordt door de raad aangenomen.
• Goedkeuring overname wegenis Grote Steenweg / verlaten baanvak N60.
• Goedkeuring gemeentelijk retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein voor 2007.
• Evaluatie werking gemeentelijk containerpark. De gemeenteraad gaat akkoord met het voorstel
tot aanpassing. De politieverordening betreffende de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen zal aangepast worden.
• Goedkeuring begrotingswijzigingen drie en vier voor de gemeentebegroting 2006.
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• Goedkeuring aangaan van leningen ter financiering van investeringen voorzien in de begroting
voor 2006 voor het bedrag van 136 000 euro.
• Goedkeuring aanwending krediet voor ontwikkelingssamenwerking voor 2006.
Vredeseilanden, Broederlijk Delen, Wereldsolidariteit, De vrienden van de Kwango en Nona
ontvangen elk 300 euro. 11.11.11. ontvangt 1 500 euro.
• Goedkeuring aankoop extra bibliotheekrekken.
• Goedkeuring aankoop exploitatiemateriaal voor het OCP voor een bedrag van 5 000 euro.
• Openverklaring van een halftijdse betrekking in de functie van technisch beambte (m/v) voor de
schoonmaakdienst in de Gemeentelijke basisschool.
• Goedkeuring verhoging eindejaarstoelage vanaf 2006.
• Toekenning verhoging maaltijdcheques vanaf 1 januari 2007.
• Kennisname Jaarverslag Gemeente De Pinte 2005.
Punten aangevraagd door gemeenteraadsleden:
• Bespreking stand van zaken oprichting Sociaal Huis en Lokaal Sociaal Beleid. Er werd aan de
Minister uitstel gevraagd tot mei 2009 voor de realisatie van het Sociaal Huis.
• Principebeslissing bescherming dorpsgezicht Kerkplein. Het gemeentebestuur van De Pinte zal
alles in het werk stellen om het beschermd dorpsgezicht, vastgelegd bij KB van 21 april 1994,
maximaal te bewaren.

Samenvatting van de gemeenteraad van 18 december 2006
• Kennisname wijziging OCMW-budget 2006.
• Goedkeuring OCMW-budget dienstjaar 2007.
• Goedkeuring gemeentelijke dotatie aan de Politiezone Schelde-Leie voor de begroting van
2007.
• Goedkeuring éénmalige (bouw)toelage van 2 500 euro aan VC Zevergem Sportief.
• Goedkeuring aanpassing huurprijs en waarborg de lcd-projector. De huurprijs van de lcd-projector van de uitleendienst bedraagt sinds 1 januari 2007 vijftien euro en de waarborg bedraagt
150 euro. Deze prijsaanpassing geldt enkel voor de erkende verenigingen.
• Goedkeuring verslag betreffende de subsidiëring van de jeugd- en sportverenigingen en van de
culturele verenigingen van De Pinte voor de werking van 2005.
• Goedkeuring aanvraag uitstel oprichting Sociaal Huis.
• Goedkeuring belastingen 2007.
• Goedkeuring aanpassing reglement gemeentelijke sociale restorno’s voor nutsvoorzieningen.

Samenvatting van de gemeenteraad van 20 december 2006
• Goedkeuring gemeentebegroting 2007.
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Aan alle senioren: Statutaire verkiezing Seniorenraad
Samengaand met de installatie van de nieuwe gemeenteraad (2 januari 2007) wordt ook de seniorenraad opnieuw samengesteld. De Seniorenraad (een gemeentelijk adviesorgaan):
• behandelt alle kwesties op plaatselijk vlak die, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks, de senioren aanbelangen;
• is bevoegd om op eigen initiatief voorstellen te doen en/of op verzoek van het schepencollege,
de gemeenteraad of de OCMW-raad, advies te verstrekken in materies die met het seniorenbeleid te maken hebben;
• verstrekt informatie, over dezelfde materies, aan de senioren van de gemeente;
• bevordert de samenwerking tussen de verschillende instanties die zich bezighouden met seniorenwerking en werkt mee aan organisaties die specifiek naar de senioren gericht zijn.
Kandidatuurstelling
Bent u kandidaat om in de Seniorenraad te zetelen en u voldoet aan de hieronder vermelde
voorwaarden, gelieve u kandidaat te stellen. Dit kan door u schriftelijk te richten (met volledige
naam, adres, geboortedatum en telefoonnummer) aan Christian Meiresonne, voorzitter Seniorenraad, Park te Poldere 8, 9840 De Pinte en dit uiterlijk tegen 21 maart 2007.
Voorwaarden:
• in De Pinte - Zevergem wonen;
• geen deel uitmaken van het schepencollege, de gemeenteraad of de OCMW-raad;
• genieten van een rustpensioen of de pensioengerechtigde leeftijd bereikt hebben in het stelsel
van werknemer of zelfstandige;
• personen die samen onder één dak wonen en als het ware een gezin vormen, kunnen niet samen zetelen in de seniorenraad.
Verkiezingsvergadering
Alle kandidaten worden uitgenodigd aanwezig te zijn op de verkiezingsvergadering die doorgaat op woensdag 28 maart 2007 om 14.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.
Info:
tel. 09 282 40 92 Christian Meiresonne
tel. 09 282 20 30 Odette Pieters

Uit de adviesraden
Punt MINA-raad 2006-11-16:
Evaluatie werking gemeentelijk containerpark en advies inzake het voorstel tot aanpassing:
De evaluatie van de werking van het gemeentelijk containerpark wordt toegelicht. Conclusie is
dat de gemeente goed scoort op vlak van vermindering van de hoeveelheid afval en het totaal
van de kosten en opbrengsten.
De problemen en opmerkingen van inwoners met betrekking tot de werking van het containerpark, alsook de voorstellen tot aanpassing werden op 31 oktober 2006 besproken door de
gemeentelijke commissie afvalbeheer. Een uittreksel uit het verslag van deze commissie wordt
weergegeven in het verslag van de MINA-raad van 2006-11-16 dat u op www.depinte.be kunt
downloaden (bij ‘Publicaties’ - ‘e-bibliotheek’).
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Meldingen
Meldingskaart
Heeft u vragen, opmerkingen, klachten of suggesties in verband met onze gemeente?
Vul onderstaand formulier in of gebruik het contactformulier op www.depinte.be onder ‘Leven &
Wonen’ (elektronische verzending mogelijk).
Defecten aan de openbare verlichting kunt u melden via het gratis nummer
0800 6 35 35 of via www.straatlampen.be (u kunt uw melding hier ook opvolgen).
Noteer hieronder uw vraag, probleem of opmerking.
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Noteer hieronder het adres indien uw opmerking een bepaalde plaats betreft.
Straat: ........................................................................................................................................
Nummer: ....................................................................................................................................
Beschrijving van de plaats: ..........................................................................................................

Gelieve steeds uw persoonlijke gegevens te noteren, zo kunnen we u op de hoogte houden.
Naam + voornaam: ....................................................................................................................
Straat + nummer: ......................................................................................................................
Postcode + gemeente: ...............................................................................................................
Telefoon: ...................................................................................................................................
U kunt deze kaart opsturen naar, of afgeven bij:
Gemeente De Pinte - Meldingen
t.a.v. Isabel Coppens
Koning Albertlaan 1, bureau 4, 9840 De Pinte

Gemeentelijke nieuwjaarsreceptie (7 januari 2007)
Het college van burgemeester en schepenen:
Burgemeester: M. Van Peteghem
Schepenen: H. Overdenborger, L. Dekimpe, M. Van Neste,
F. Naessens, L. Van Lancker, G. Blomme
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