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Agenda mei - juni 2007
vr. 27/4

t.e.m. 6/5 - centrum De Pinte
- gratis
Fototentoonstelling in
etalages - zie pag. 14
Fotoclub De Spiegel
Leo Van Steenbergen:
09 282 57 26

Mei
di. 1/5

vr. 4/5

vr. 4/5

za. 5/5

za. 5/5

za. 5/5

om 14 uur - garage Standaert /
Eke Landuit / - gratis
Wandeling Het Abraham
Hanspad (Horebeke )
Seeveringa-koor
Eddy Detemmerman:
09 385 57 77

zo. 6/5

om 9 uur - Kerk Schelderode
- gratis
Blauwborstentocht i/d
moerasgebieden a/d
boorden v/d Schelde
Natuurpunt Boven-Schelde
Fernand Daenekynt:
09 362 79 78

za. 12/5

om 14 uur - Gemeentehuis
Sint-Martens-Latem - gratis
Wandelen door natuur
en kunst (Albijn Van den
Abeele-route)
Curieus DP-Z
Monique Van Ginderdeuren:
09 282 75 15

zo. 6/5

vanaf 10 uur - Moerkensheide
- E 50 / gratis (kind.)
Minivoetbaltornooi
- zie pag. 21
JV De Pinte: 0495 16 73 75
bodysol-cup@in-depinte.be

za. 12/5

om 19 uur - refter
gemeenschapsscholen /
Kasteellaan 1 - E 8
Spaghettiavond
K.A. Erasmus De Pinte
Miguel Detemmerman:
09 282 45 76

zo. 6/5

vanaf 11 uur - Brussel - gratis
BicyCity - zie pag. 19
BiciCity secretariaat:
02 514 05 00

zo. 13/5

om 5 uur - Kasteel Borgwal /
Vurste - E 5
Vroegochtendwandeling
met gids + ontbijt
VELT ‘Scheldevallei’
Mo Van de Velde: 09 282 80 11

zo. 13/5

van 10 tot 12 uur - Dorp
Zevergem - gratis
Bloemenmarkt +
demonstratie composteren
- zie pag. 9
Gemeente De Pinte
Technische dienst / Milieudienst:
09 280 80 21 / 24

zo. 13/5

om 14 uur - Kerk Schelderode
- gratis
Monitoring permanente
kwadraten reservaten
rechteroever
(meebrengen: flora- of fotodeterminatiegidsen, potlood,
loep)
Natuurpunt Boven-Schelde
Christiaan De Schuijmer:
09 225 71 35

ma. 14/5

om 14 uur - De Veldblomme
- gratis
Verwennamiddag voor 55plussers: gezonde hapjes en
drankjes
KVLV Zevergem
Marianne Aerssens:
09 222 42 48

do. 17/5

om 9.30 uur - Kerk Zevergem
Gospelviering
Suverlike
Daniel Vanrysselberghe:
09 221 96 03

za. 19/5

vanaf 13 uur - Lembeekse
Bossen / Waarschoot - gratis
ARDF TLS - zie pag. 13
Amateurradioclub De Pinte
Julie Van Severen
09 228 82 21

vanaf 18.45 uur - Moerkensheide
- E 4 (deelname volw.) / E 1
(deelname < 14 j.)
Bodysol-jogging - zie pag. 20
JV De Pinte: 0495 16 73 75
bodysol-cup@in-depinte.be

zo. 6/5

vanaf 19.30 uur - Moerkensheide
-E1
Boardingtornooi - zie pag. 20
JV De Pinte: 0495 16 73 75
bodysol-cup@in-depinte.be

zo. 6/5

om 9 en 13 uur - Moerkensheide
- E 50 / gratis (kind.)
Minivoetbaltornooi
- zie pag. 21
JV De Pinte: 0495 16 73 75
bodysol-cup@in-depinte.be
van 14 tot 17 uur - Drapstraat
16 / Nazareth - gratis
Openstelling museum
‘Scheldeveld’
Heemkring Scheldeveld
Marilyn Couck: 09 282 70 42
om 14 uur - Stationsstraat 5 E 2 (incl. drink)
Bezoek werkplaats voor
brandglas
Gezinsbond De Pinte
Greet Vanderbiesen:
09 282 85 77

zo. 5/5

om 20 uur - kerk De Pinte E 10 / E 12
Benefietconcert - zie pag. 29
Nona: 09 282 85 78

zo. 6/5

om 8 uur - Kerkplein De Pinte
- E 45
Bezoek Neeltje Jans /
Nederland (inschrijving vereist)
Okra en Vakantiegenoegens
Erick Baerts: 09 282 54 87

van 13.30 tot 18 uur - GBS
Schoolfeest - zie pag. 26
Gemeentelijke Basisschool De
Pinte: 09 282 64 02
www.gemeenteschooldepinte.be
om 14 uur - Markt 48 /
Oudenaarde - gratis
Centrum Ronde van
Vlaanderen: tentoonstelling
thema ‘koers’
Curieus DP-Z
Eliane Plastria: 09 282 60 98

zo. 6/5

om 14.30 uur - Kerk
Sint-Cornelis-Horebeke - gratis
Gezinswandeling
Markant
Th. Van den Daelen:
09 282 85 29

di. 8/5

om 20 uur - ‘t Pints Verleden,
Pintestraat 33 - E 2
Vrouwenpraatcafé: Verdriet
en verlies; kinderen rouwen
net zoals volwassenen
Curieus DP-Z
Eliane Plastria: 09 282 60 98

do. 10/5

vr. 11/5

om 19 uur - Kerk Zevergem
- gratis
Fietsen omgeving Zevergem
KVLV Zevergem i.s.m.
Buurtvereniging Het
Wijngaardeke
Marianne Aerssens:
09 222 42 48
om 14 uur - OCP - gratis
Fietsen
Okra De Pinte
Erick Baerts: 09 282 54 87
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zo. 20/5

zo. 20/5

ma. 21/5

di. 22/5

di. 22/5

do. 24/5

do. 24/5

vr. 25/5

za. 26/5

za. 26/5

om 5 uur - parking
Liedermeerspark / Merelbeke
- gratis
Dauwtocht (zang van vogels
leren onderscheiden) +
ontbijt
Natuurpunt Boven-Schelde
Griet Decoene: 09 362 09 82

zo. 27/5

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

zo. 27/5

om 14 uur - Kerk Zevergem
- gratis
Dag v/h Lieveheersbeestje:
familiezoektocht i/d Scheldevallei
(meebrengen: insectengids,
vlinder- of sleepnet, leeg CDdoosje, watten, potjes)
Natuurpunt Boven-Schelde i.s.m.
JNM afdeling Bovenschelde
Christiaan De Schuijmer:
09 225 71 35

om 11 uur - gemeenteplein
- gratis
Pleinconcert
Harmonieorkest De Pinte
www.harmonieorkest.be
om 20 uur - bedevaarstkerk
Oostakker
Opluisteren bedevaart van
NEOS Oost-Vlaanderen
Suverlike
Daniel Vanrysselberghe:
09 221 96 03
om 13 uur - Europaplein - E 2 /
E4
55+: Bezoek
waterzuiveringsinstallatie
Drongen
Gezinsbond De Pinte
Armand Van Raemdonck:
09 282 78 88
om 20 uur - Kerkhoflaan 58 /
Aalst
Infoavond pleeggezinnen
- zie pag. 29
Kaos: 053 77 30 30

ma. 28/5

di. 29/5

di. 29/5

om 18.30 uur - Bruggesteenweg
85 / Ruiselede - E 3
Tuinbezoek Reedpool
(carpooling)
VELT ‘Scheldevallei’
Mo Van de Velde: 09 282 80 11
om 19 uur - Kerkplein - E 3
(incl. 2 broodjes en dessert)
Kapelletjesfietstocht (De
Pinte en omgeving)
KVLV De Pinte
Christine Pieters: 09 282 77 76

om 8.57 uur - trein De Pinte
- Veurne - E 14 (max. E 17) of
minder
Gezinsfietstocht (trein +
fiets) - inschrijven vóór 13/5
Gezinsbond De Pinte
Frans Naessens: 09 282 58 37
om 13.15 uur - Kerk De Pinte
Rondleiding tentoonstelling
Octaaf Landuyt (14 u.)
Markant
Th. Van den Daelen:
09 282 85 29
om 19 uur - Kerk Zevergem
- gratis
Fietsen omgeving
Zevergem
KVLV Zevergem i.s.m.
Buurtvereniging Het
Wijngaardeke
Marianne Aerssens:
09 222 42 48

om 14 uur - Kerk Zevergem
- gratis
Educatieve wandeling
natuurgebied Krommenhoek
+ monitoring permanente
kwadraten linkeroever Schelde
(meebrengen: flora- of
fotodeterminatiegidsen, potlood,
loep)
Natuurpunt Boven-Schelde
Walter Galle: 09 281 05 94

zo. 3/6

tussen 14 en 14.30 uur - CM /
Kerkplein - E 2 / E 1
Fiets je fit (40 of 26 km) - zie
pag. 14
CM De Pinte en
Vakantiegenoegens DP-Z
CM (Kristof): 09 234 62 20
www.vakantiegenoegens.be/
Depinte

ma. 7/6

om 19 uur - Kerkplein - E 10
(incl. avondmaal)
Avondfietstocht (inschrijving
vereist)
KVLV De Pinte
Christine Pieters: 09 282 77 76

vr. 8/6

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

za. 9/6

om 7.30 uur - Kerk De Pinte E 35
Dagtrip met gids
(Waals-Brabant)
VELT ‘Scheldevallei’
Mo Van de Velde: 09 282 80 11

za. 9/6

van 9 tot 12 en 13 tot 16 uur achterzijde gemeentehuis - gratis
Fietsgraveeractie - zie pag. 30
Politie: 09 280 80 40

za. 9/6

om 18 uur - kerk Merelbeke
centrum - gratis
Pallietertocht i/d Lembergse
kouters (meebrengen:
verrekijker, wandelschoenen)
Natuurpunt Boven-Schelde
Guy Huylebroeck: 09 230 68 86

zo. 10/6

van 8 tot 13 uur - Gemeentelijke
Basisschool / De Veldblomme
Federale verkiezingen - zie
pag. 5
Gemeente De Pinte
Dienst bevolking: 09 280 80 60

di. 12/6

om 20 uur - ‘t Pints Verleden,
Pintestraat 33 - E 2
Vrouwenpraatcafé:
Glimlachen, grijnslachen en
schaterlachen door Eliane
Plastria
Curieus DP-Z
Eliane Plastria:
09 282 60 98

Juni
za. 2/6

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

(tot 3/6) vanaf 9 uur Mattestraatje Zevergem - gratis
CW velddag - zie pag. 13
Amateurradioclub De Pinte
Julie Van Severen
09 228 82 21

za. 2/6

om 14 uur - domein
Scheldevelde - supporters
welkom
Kampioenschap: 2de reeks
De Scheldeveldevissers
Werner De Klerck: 09 282 99 01
www.scheldeveldevissers.be

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

za. 2/6

om 19 uur - Bondslokaal - E 15
/ E 18
Portugees koken
Gezinsbond De Pinte
Greet Vanderbiesen:
09 282 85 77

(t.e.m. 28/5) van 14 tot 18 uur
- gemeentehuis - gratis
Tentoonstelling - zie pag. 15
ART @ DE PINTE
Eddy De Haese: 09 282 94 66

zo. 3/6
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do. 14/6

van 10 tot 15.30 uur - De Gavers
/ Geraadsbergen - E 3
Provinciale seniorendag - zie
pag. 28
Provinciaal domein De Gavers:
054 41 63 24

do. 14/6

om 19 uur - Kerk Zevergem
- gratis
Fietsen omgeving Zevergem
KVLV Zevergem i.s.m.
Buurtvereniging Het
Wijngaardeke
Marianne Aerssens:
09 222 42 48

vr. 15/6

van 9 tot 12 uur - Dorp
Zevergem
van 13 - 16 uur - Kastanjestraat
Inzameling KGA - zie pag. 9
Gemeente De Pinte
Milieudienst: 09 280 80 24

vr. 15/6

om 20 uur - feesttent achter
kerk Zevergem
Praatcafé + optreden - zie
pag. 26
Vrije Basisschool Zevergem:
09 385 47 13
www.vbszevergem.be

za. 16/6

van 10 - 16 uur - achterzijde
gemeentehuis
Inzameling KGA - zie pag. 9
Gemeente De Pinte
Milieudienst: 09 280 80 24

za. 16/6

van 14 - 17 uur - containerpark
- gratis
Demonstratie composteren
- zie pag. 9
Gemeente De Pinte
Milieudienst: 09 280 80 24

zo. 17/6

om 7 uur - kerk Merelbeke
centrum - gratis
Daguitstap naar Boulonnais
(meebrengen: picknick, drank,
stevig schoeisel, eigen vervoer)
Natuurpunt Boven-Schelde
Guy Huylebroeck: 09 230 68 86

zo. 24/6

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

zo. 24/6

om 9.50 uur - gemeenteplein
- gratis
Gemeentelijke fietstocht
+ trekking prijzen ‘Met
belgerinkel …’ - zie pag. 12
en 6
Gemeente De Pinte
Communicatie: 09 280 80 89

zo. 17/6

van 10 tot 18 uur - omgeving De
Pinte - E 2,50
Groene Zomer 2007: 3 tuinen
van VELT-leden
VELT ‘Scheldevallei’
Mo Van de Velde: 09 282 80 11

zo. 17/6

vanaf 10 uur - feesttent achter
kerk Zevergem
Schoolfeest - zie pag. 26
Vrije Basisschool Zevergem:
09 385 47 13
www.vbszevergem.be

zo. 24/6

om 14.30 uur - VBS - E 2,5
(steunkaart)
Schoolfeest
Oudervereniging Vrije
Basisschool De Pinte
Geert De Troyer: 09 282 80 40

zo. 17/6

om 9.30 uur - station De Pinte
- E 25 / E 21
Bezoek ‘Dendermonde
anders’ met gids
Gezinsbond De Pinte
Piet Dhaenens: 09 282 76 17

di. 26/6

om 13 uur - Europaplein
55+: Bezoek vlas- en
kantmuseum (Kortrijk)
Gezinsbond De Pinte
Armand Van Raemdonck:
09 282 78 88

vr. 22/6

(en 29/6) om 20 uur - zaal Flora
Merelbeke - E 15 (leden) / E 20
Cursus libellen (theorie)
door Natuurpunt Educatie
Natuurpunt Boven-Schelde
Luc Verstraeten: 09 362 81 67

di. 26/6

za. 23/6

om 14 uur - domein
Scheldevelde - supporters
welkom
Kampioenschap: 3de reeks
De Scheldeveldevissers
Werner De Klerck: 09 282 99 01
www.scheldeveldevissers.be

om 19 uur - Kerk Zevergem
- gratis
Fietsen omgeving Zevergem
KVLV Zevergem i.s.m.
Buurtvereniging Het
Wijngaardeke
Marianne Aerssens:
09 222 42 48

vr. 29/6

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

Ruimtelijke ordening & Werken
Gasuitbreidingen in De Pinte voor 2007

www.depinte.be

Straat
Baron de Gieylaan
Begonialaan
Cyriel Buysselaan
Graaf H.Goethalslaan
Gloxinialaan
Guldensporenlaan
Hortensialaan
Hugo Verriestlaan
Julien Anthierenslaan
Kasteellaan
Koningin Astridlaan
Koningin Elisabethlaan
Koningin Fabiolalaan
Oudstrijderslaan
Vennenbos

Nummers
67-87
8-24
34-44
1, 7, 9, 21, 21A, 25-29 / 2
2-14
1-13
3-9 / 2-8, 12-20
17-53
1-13, 9-25
2
5, 9, 11, 13
1, 3, 7-13, 25-37
22-32, 36-42
1-13
1, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
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Leven & Wonen
Verkiezingen 10 juni 2007: Stemmen per volmacht Verkiezingen
10 juni 2007: Stemmen per volmacht
Kiezers kunnen hun stem uitbrengen door een volmacht te geven (artikel 147bis van het Kieswetboek). Hierdoor kan de volmachtdrager voor de volmachtgever stemmen.
Door de wet van 7 maart 2002 (Belgisch Staatsblad van 8 mei 2002) kan voortaan volmacht worden
gegeven aan gelijk welke andere kiezer (de volmachtdrager moet niet langer de echtgeno(o)t(e)
of verwante tot de derde graad zijn). Iedere kiezer mag slechts één volmacht krijgen.
Welke kiezers zijn gerechtigd om een volmacht te geven?
1. De kiezers die wegens ziekte of gebrekkigheid niet in staat zijn om zich naar het stembureau
te begeven of er naartoe gevoerd te worden. Deze onbekwaamheid blijkt uit een medisch
attest.
2. De kiezer die om beroeps- of dienstredenen:
- in het buitenland is opgehouden. Ook de leden van zijn gezin of gevolg die daar samen met
hem verblijven zijn gerechtigd om een volmacht te verlenen;
- zich op de dag van de verkiezing in het binnenland bevindt, maar die in de onmogelijkheid
verkeert zich in het stembureau aan te bieden.
Dit blijkt uit een attest van de werkgever.
3. De kiezer die het beroep van schipper, marktkramer of kermisreiziger uitoefent en de leden
van zijn gezin die met hem samenwonen. De uitoefening van het beroep blijkt uit een attest,
afgeleverd door de burgemeester van de gemeente waar de betrokkene in het bevolkingsregister is ingeschreven.
4. De kiezer die de dag van de stemming ten gevolge van een rechterlijke maatregel in een toestand van vrijheidsbeneming verkeert. Dit blijkt uit een attest van de directie van de instelling
waar de betrokkene verblijft.
5. De kiezer die omwille van zijn geloofsovertuiging in de onmogelijkheid verkeert zich in het
stembureau aan te melden. Dit blijkt uit een attest van de religieuze overheid.
6. De studenten die om studieredenen in de onmogelijkheid verkeren om zich naar het stembureau te begeven. Dit blijkt uit een attest van de instelling waar zij studeren.
7. De kiezer die, om andere dan de hierboven vermelde redenen, op de dag van de stemming
tijdelijk in het buitenland verblijft (bijvoorbeeld voor een vakantie) en dus in de onmogelijkheid
verkeert om zich in het stembureau aan te melden.
Opgelet! Enkel in dit laatste geval moet de burgemeester van uw woonplaats deze onmogelijkheid officieel vaststellen, ten laatste op de dag vóór de stemming. Op dat ogenblik moet u
de nodige bewijsdocumenten (factuur reisbureau, vliegtuigtickets, …) voorleggen. Wanneer de
burgemeester uw aanvraag aanvaardt, levert hij een daartoe bestemd attest af. U gaat hiervoor
langs bij de dienst bevolking.
Voor alle andere redenen dient u zich niet bij de dienst bevolking aan te melden.
U kunt er wel de volmachtformulieren ophalen en zelf invullen, maar u kunt dit document ook
vinden op de website: www.belgium.be onder: Burgers, Leven in de maatschappij, Verkiezingen, Gaan Stemmen, Stemmen bij volmacht.
Dit volmachtformulier kan u dan aan de persoon meegeven aan wie u de volmacht verleent om
het samen met de andere hierboven vermelde documenten aan de voorzitter van het stembureau
te geven.

www.depinte.be

Wat moet u doen als u niet aanwezig kan zijn én geen volmacht heeft verleend?
Als u omwille van één van de bovenvermelde redenen niet kan deelnemen aan de verkiezingen
5

én geen volmacht heeft verleend, moet u twee dingen doen:
- ofwel vooraf een bewijs binnenbrengen dat u op de dag van de verkiezingen afwezig zal zijn
(dit zal dan worden doorgegeven aan de voorzitter van het stembureau die dan weet dat u niet
zal komen)
- ofwel zorgen dat u nadien kan bewijzen dat u in het buitenland was. Dat kan bijvoorbeeld aan
de hand van boekingen, betalingen, attesten ...
De vrederechter van uw kanton zal uiteindelijk oordelen over de gegrondheid van de aangehaalde
redenen van afwezigheid.
Wat moet u doen als volmachthouder?
Op de dag van de stemming dient de volmachtdrager in het bezit te zijn van het volmachtformulier met het bijhorende attest, zijn eigen oproepingsbrief en identiteitskaart om de volmacht te
kunnen uitoefenen in het stembureau.
Voor al uw vragen met betrekking tot de verkiezingen kunt u terecht bij de dienst bevolking,
Koning Albertlaan 1 (bureau 19), De Pinte, tel. 09 280 80 60, e-mail: bevolking@depinte.be.

Doe mee aan de actie ‘Met belgerinkel naar de winkel’
van 28 april tot 17 juni
Waarom deze actie?
Omdat fietsers minder vervuilen.
Omdat minder auto’s de dorpskernen leefbaarder en veiliger maken.
En vooral omdat het al vijf voor twaalf is om ons klimaat te vrijwaren van een onomkeerbare opwarming van de aarde.
Wanneer en hoe meedoen?
De campagne ‘Met Belgerinkel naar de Winkel’ start op zaterdag
28 april 2007 en loopt tot zondag 17 juni. Het stimuleren van het
fietsgebruik in het woon-winkelverkeer gebeurt via een spaarkaarten-actie. Tijdens de actieperiode krijgen fietsende klanten (en ook
voetgangers) een stempel bij elk winkelbezoek bij een deelnemende handelaar en nemen zo deel
aan een wedstrijd met verschillende ‘fietsprijzen’, waaronder een dames- en herenfiets geschonken door het gemeentebestuur.
De spaarkaarten zijn beschikbaar bij de deelnemende handelaars.
Waardevolle prijzen te winnen!
Handelaars die deelnemen aan deze actie stellen elk een prijs met een winkelwaarde van minimum 50 euro ter beschikking. De prijzenpot wordt nog verder aangevuld dankzij de financiële
steun van het gemeentebestuur van De Pinte, die een dames- en herenfiets schenkt aan deze
actie.
De prijzen worden op de slotdag verloot onder de klanten die volle spaarkaarten hebben binnen
gebracht. De afsluiting van de actie zal doorgaan op zondag 24 juni na afloop van de gemeentelijke fietstocht (zie pagina 12 voor meer info). Bij deze gelegenheid zal de lijst met de winnaars
bekend gemaakt worden en zullen de hoofdprijzen verloot worden.

www.depinte.be

Welke handelaars doen mee aan deze actie?
GB contact
Aan de bocht 22
Reiscenter Flash Travel
Baron de Gieylaan 6
Lingerie Agnes
Baron de Gieylaan 11
Axa Bank Peggy Meiresonne
Baron de Gieylaan 15
Bakkerij Rutsaert
Baron de Gieylaan 20
Louis Delhaize
Baron de Gieylaan 21
Brasserie ’t Klooster
Baron de Gieylaan 25A
Oxfam-Wereldwinkel
Baron de Gieylaan 27A
Juwelier Vanhoutteghem
Baron de Gieylaan 38
Apotheek Vermassen
Baron de Gieylaan 42
Bookshop Marian
Baron de Gieylaan 63
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Voeding Vyncke
Bakkerij Van Hecke
Natuurvoeding ‘De Ark’
Slagerij Notebaert
Fietsen/Bromfietsen Koen
VDB ijs-center
Deauville sports & classics
Diensten gemeentehuis
RECORD Bank, Verzekeringen
De Papaver
Gemeentelijke Bibliotheek
CM De Pinte
Tuin- en verhuurcenter Thienpont
Bakkerij Hanssens
Heyse Kitchen Art
Mari Mile Fashion store
Keltra
Apotheek Benedicte Van Heule
À propos objects
De Wilde E. Verf- & behangcentrum
Slagerij André Haerinck
Ontmoetingscentrum Polderbos
Optiek Het Oog
Electro Chris Dhondt

Baron de Gieylaan 65
Baron de Gieylaan 69
Baron de Gieylaan 70
Baron de Gieylaan 74
Baron de Gieylaan 105A
Baron de Gieylaan 129
Baron de Gieylaan 33
Koning Albertlaan 1
Koning Leopoldlaan 26
Kasteellaan 27
Kerkplein 1
Kerkplein 5
Langevelddreef 8
Pintestraat 1
Pintestraat 5
Pintestraat 6
Pintestraat 8
Pintestraat 18
Pintestraat 37
Pintestraat 53
Pintestraat 85
Polderbos 20
Polderdreef 4A
Polderdreef 123

Tijdens de actie zullen door middel van affiches deze handelszaken duidelijk herkenbaar zijn.
organisatie:

		
in samenwerking met:
			

Gemeente De Pinte
Bond Beter Leefmilieu (BBL)
Unie van Zelfstandige Ondernemers (UNIZO)

Aanpassingen busverbindingen De Pinte
Wijziging traject buslijn 76 De Pinte - Gent - Lokeren
Sinds zondag 8 april is het traject gewijzigd van buslijn 76 tussen De Pinte Dorp en de eindhalte
Eke Industriepark (Makro). Lijn 76 zal hierdoor de haltes Geelgorslaan en Zwaluwlaan niet meer
bedienen. Deze haltes worden wel nog bediend door de belbus.
Deze wijziging is er gekomen na grondige evaluatie en overleg, zoals dat steeds gebeurt na de ingebruikname van een nieuwe lijn, en op basis van de resultaten van een enquête bij de inwoners
van de betreffende busroute.
Uitbreiding belbusgebied
Vanaf 1 juli zal het belbusgebied in De Pinte uitgebreid worden. Zo zal het ook mogelijk zijn om
via de belbus naar Flanders Expo, Maria Middelares, het Rijvisschepark en Parkpleis te gaan. Een
belangrijke verbetering is de mogelijke overstap op tramlijn 1 aan Flanders Expo.
Meer informatie?
De nieuwe belbusfolders zijn beschikbaar vanaf juni 2007. De gemeente zorgt voor de huis-aanhuis verdeling ervan in de hele gemeente. De nieuwe folders zullen ook te krijgen zijn in het
gemeentehuis en in de Lijnwinkels aan het station Gent-Sint-Pieters, Zuid, Korenmarkt en Gentbrugge. Vanaf juni kunt u voor meer informatie over de uitbreiding van de belbus ook terecht op
www.delijn.be of bij De LijnInfo op het nummer 070 220 200.

www.depinte.be
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Binnenkort valt er een nieuwe gemeentelijke Infogids
in de bus
Tegen juni 2007 wil het gemeentebestuur opnieuw een infogids / onthaalbrochure verspreiden
aan al haar inwoners. Hierin wordt er een overzicht gegeven van het bestuur en de verschillende
diensten van de gemeente.
Deze infogids wordt gratis aangeboden aan alle inwoners van De Pinte en Zevergem door middel van een huis-aan-huisbedeling. De gids wordt ook meegegeven aan alle nieuwe inwoners bij
inschrijving in het gemeentehuis.
Voor het drukken en verdelen van deze brochure werkt het gemeentebestuur van De Pinte samen met de uitgeverij Unijep nv. Deze firma is gespecialiseerd in het uitbrengen van dergelijke
gidsen.
Door te adverteren dragen de handelaars bij tot de financiering van de infogids. Het gemeentebestuur wenst hen hiervoor te bedanken.
Heeft u vragen hieromtrent, dan kunt u de communicatieambtenaar, Isabel Coppens, bereiken op
het nummer 09 280 80 89, via e-mail: communicatie@depinte.be of in het gemeentehuis, bureau
4 (eerste verdieping), Koning Albertlaan 1, 9840 De Pinte.

Openbare verlichting: vanzelfsprekend en toch weer niet …
Openbare verlichting speelt een belangrijke rol in onze maatschappij. Goed verlichte
wegen dragen bij tot de veiligheid van de bewoners, de voorbijgangers en het verkeer.
Dit comfort is niet meer weg te denken. Daarom heeft Eandis een aantal maatregelen
genomen om het openbare verlichtingsnet continu te onderhouden.
Het ‘lampenpark’ dat Eandis beheert,
bestaat uit niet minder dan 791 500
lampen. Per jaar lopen er bij onze diensten zo’n 80 000 defectmeldingen
binnen. Dat is niet niks. Gelukkig zijn er
minder defecten dan oproepen. Eén reden daarvoor is dat defecten vaak door
verschillende mensen worden gemeld.
Preventief onderhoud
Tal van werknemers en onderhoudsploegen van Eandis zijn dag na dag in
de weer om ervoor te zorgen dat elke
straatlamp in Vlaanderen naar behoren blijft werken. Zo worden alle lampen systematisch vervangen vóór het einde van hun theoretische levensduur.
Deze preventieve vervanging is economisch verantwoord en geeft een veel grotere garantie op
een goed werkend openbaar verlichtingsnet. Uiteraard wordt bij die vervanging gebruik gemaakt
van energiebesparende en milieuvriendelijke lampen en armaturen.
Naast die preventieve vervanging van de lampen organiseerde Eandis in het derde trimester van
2006 een inspectieronde van alle lampen. De inspectie gebeurt tijdens de normale branduren van
de openbare verlichting (’s avonds en ’s nachts) en laat toe nog niet gemelde defecten snel en
gegroepeerd te herstellen.
Deze inspanningen blijven niet zonder resultaat. In 2005 daalde het aantal defectmeldingen
al met 11 %. Die tendens zet zich door in 2006.
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Herstelling van defecte lampen
Eandis heeft zich tot doel gesteld individuele defecte lampen binnen veertien kalenderdagen te
herstellen. En daar slagen ze behoorlijk goed in. In 2006 werden 95 % van de correct gemelde
defecte lampen effectief binnen de 14 kalenderdagen hersteld. Wanneer de politie een defect
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meldt met een veiligheidsrisico, dan wordt de herstelling binnen de kortst mogelijke tijd uitgevoerd.
Herstellingen die niet binnen de veertien kalenderdagen gebeuren, hebben vaak te maken met
een beschadiging aan een paal of een armatuur, bijvoorbeeld door een aanrijding. Omdat Eandis
ervoor wil zorgen dat de leveringstijden van vervangingsonderdelen tot een minimum beperkt
blijven, wordt er zo veel mogelijk gebruik gemaakt van standaardarmaturen.
Defecten waarbij de verlichting in een deel van de straat uitvalt, zijn meestal te wijten aan een
probleem op het elektrische voedingsnet. Ook hier doet Eandis al het nodige om het euvel zo
snel mogelijk te verhelpen. Zij komen ter plaatse binnen de 48 uur na de melding. Ze sporen dan
het defect op en herstellen het defect definitief of zoeken een tijdelijke oplossing om de hinder
tot een minimum te beperken. Veel herstellingen dienen ondergronds te gebeuren. Hiervoor zijn
er vaak vergunningen nodig of dient er een studie van de ondergrond te gebeuren met als gevolg
dat de hersteltijd wel eens kan oplopen. Het streefdoel blijft echter de doorlooptijd van de herstelling tot drie weken te beperken.
Tot slot vermelden we nog dat Eandis en de gemengde distributienetbeheerders instaan voor het
onderhoud van de openbare verlichting op gemeentewegen. De verlichting op gewestwegen
en rijkswegen valt niet onder onze bevoegdheid maar onder die van de federale en gewestelijke
overheden.
OPROEP: Meld defecten!
Meldingen van defecte lampen in jouw straat kunnen bij voorkeur gebeuren op de website
www.straatlampen.be, via het invulformulier. Zo kunnen wij de klacht perfect registreren
en de herstellingen snel uitvoeren. Bovendien verwittigen we de melder via een e-mail wanneer het defect hersteld is. Dit kanaal bevelen we sterk aan gezien dit het meest directe en
volledige is.
Wie niet over internet beschikt, kan defecte straatverlichting dag en nacht ook telefonisch
melden op het gratis nummer 0800 635 35.

Milieu & Duurzaamheid
Milieukalender
• Containerpark
Het containerpark is gesloten op vrijdag en zondag en op wettelijke feestdagen.
Tevens gesloten op maandag 30 april, zaterdag 19 mei en dinsdag 29 mei.
• Klein Gevaarlijk Afval (KGA)
KGA brengt u naar de chemocar. Het hoort zeker niet in de restfractiezak thuis.
De inzameling gaat door op:
vrijdag 15 juni
van 9 tot 12 uur
Dorp (Zevergem)
van 13 tot 16 uur
Kastanjestraat
zaterdag 16 juni
van 10 tot 16 uur
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 beluchtingsstok 1,50 euro,
levering aan huis inbegrepen.
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Demonstraties composteren:
- zondag 13 mei van 10 tot 12 uur tijdens de bloemenmarkt, Dorp Zevergem
- zaterdag 16 juni van 14 tot 17 uur op de demoplaats aan het containerpark (naar links na het
niet-betalend gedeelte)
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Tijdens de demonstratie van 16 juni kan gratis compost meegenomen worden. Meer info over
deze demonstratie en over Juni Compostmaand verschijnt op www.depinte.be onder de rubriek
‘Nieuws’ en op www.vlaco.be.
Voor een goede opstart van het composteringsproces raden wij aan een hoeveelheid compostwormen in het compostvat te brengen. Tijdens elke demonstratie kan u gratis compostwormen
afhalen (bijvoorbeeld in een plastieken potje).
• Herbruikbare goederen
De vzw Ateljee (tel. 09 224 07 15) haalt gratis 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).
• 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).
Kostprijs:
een zak van 30 liter voor luierafval kost 0,40 euro
Ter vergelijking:
een grijze restafvalzak van 45 liter kost 0,90 euro
een grijze restafvalzak van 60 liter kost 1,25 euro
Luierafval kan volledig gerecycleerd worden! Het papier en plastiek worden teruggewonnen en
vervolgens hergebruikt in hoogwaardige toepassingen (onder andere schrijfpapier en tuinmeubelen). Uit het overgebleven slib wordt compost gewonnen.
Voor meer informatie betreffende de afvalinzamelingen raadpleeg de Kalender Selectieve
Ophaling 2007 (www.depinte.be - Milieu & Duurzaamheid - Afval - Milieukalender).

Productiefout vuilniszakken
De leverancier van IVM voor de vuilniszakken heeft een gebrek vastgesteld in bepaalde restfractiezakken van 60 liter met als productiedatum ORO0806 en ORO0906 (zie rechts onderaan de
zak).
Wie nog zo’n zakken heeft, mag die gratis omruilen tegen nieuwe in het gemeentehuis (technische dienst - milieudienst) en dit uiterlijk tot 31 mei 2007.
Oroplastic nv verontschuldigt zich voor de ongemakken die dit teweeggebracht heeft.

Afvalpreventietip: Minder grasafval door afvalarm tuinieren
U kunt heel wat ritjes naar het containerpark uitsparen door het gras te maaien met een mulchmaaier. Hierdoor valt het versnipperde gras tussen de grassprietjes; het houdt de bodem vochtig
en zorgt voor natuurlijke voedingsstoffen.
Mulchmaaien gaat sneller, er is geen afval meer en er moet minder bemest worden.
U maait best wekelijks, het gras moet vrij droog zijn en de maaier wordt best na elke beurt gereinigd.
Wist u dat er traaggroeiend gras op de markt is? Dit is even sterk als het andere gras, maar het
spaart heel wat maaibeurten uit.
En: grasafval hoort niet in de restafval zak thuis!

www.depinte.be

10

Oprechte dank aan de deelnemers van de Boompjesactie
Tot 18 maart vond in Vlaanderen de Boompjesactie van Kom op tegen Kanker plaats. In De Pinte namen vrijwilligers, handelaars, de bibliotheek, de
gemeentelijke milieu- en natuurraad en het gemeentebestuur deel aan de
actie.
In De Pinte werden 198 boompakketten verkocht en werd er 1 386 euro
aan Kom op tegen Kanker gestort. Het ingezamelde geld gaat volledig naar
de projecten van Kom op tegen Kanker (preventie, wetenschappelijk onderzoek, dienstverlening aan kankerpatiënten, sociaal fonds, …).
Voor elk verkocht boompakket werd op zondag 18 maart een echte boom in het nieuwe bos in
Astene geplant. Daar werden in totaal ongeveer 11 000 boompjes geplant op een terrein van
5 ha. Over heel Vlaanderen zijn méér dan 62 000 boompjes geplant.
Het gemeentebestuur en de milieudienst willen iedereen die zich ingezet heeft voor deze actie
heel oprecht te danken.

Cultuur & Vrije tijd
MET BUURTFEESTEN EN LOKALE
VERENIGINGSINITIATIEVEN

Binnenkort komt de Vlaamse feestdag er weer aan en dus is er opnieuw de jaarlijkse
11-daagse Vlaanderen Feest! die loopt van 1 tot 11 juli. Deze campagne nodigt zoveel mogelijk
organisatoren uit om de aanloop naar het Feest van de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse
feestdag zelf te vullen, met buurtfeesten in straten of wijken en met verenigingsinitiatieven die
mensen samen brengen voor positief gemeenschapsleven.
Ter gelegenheid van het Feest van de Vlaamse Gemeenschap in 2007 is er voor gangmakers van
dergelijke activiteiten tussen 1 en 11 juli een feestcheque mogelijk van maximaal 200,7 euro.
Via deze feestcheque participeert Vlaanderen Feest! tot maximaal 200,7 euro in bewezen organisatiekosten voor initiatieven die zich, met hun programma en de promotie die zij daarvoor
voeren, integreren in de campagne. Huur van infrastructuur en materiaal om de activiteit mogelijk
te maken, aanmaak van invitaties of aankondigingen, evenals vergoedingen voor producten of
optredens en voorstellingen die het programma stofferen, kunnen gelden voor het ontvangen
van deze tussenkomst.
Er snel bijzijn met de kandidaatstelling is wel de boodschap! De eerste 1 100 initiatieven
die geldig kandideren voor opname in de campagne en participatie in organisatiekosten, komen
in aanmerking.
Geïnteresseerde organisatoren vinden alle informatie over de te vervullen voorwaarden plus de te
leveren bewijsvoering na afloop van het initiatief via de campagnewebstek www.vlaanderenfeest.
be. Langs deze webstek zijn ook de formulieren toegankelijk om met uw activiteit te kandideren
voor opname in de campagne en zo in aanmerking te komen voor de participatie in programmakosten.
Vergeet zeker niet contact op te nemen met de cultuurbeleidscoördinator. Per gemeente kunnen
één tot drie evenementen geselecteerd worden als gemeentelijk festiviteitenprogramma voor het
Feest van de Vlaamse Gemeenschap. U kunt hem bereiken op het nummer 09 280 80 99 of via
e-mail: bram.dela@depinte.be.

www.depinte.be
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10/7: Feest van de Vlaamse Gemeenschap
Op dinsdag 10 juli 2007 om 20 uur viert De Pinte het Feest van de Vlaamse gemeenschap
met een gezellig evenement in het OCP.
Na de gelegenheidstoespraak door de heer Herbert Overdenborger, schepen van cultuur,
wordt de cultuurprijs 2007 uitgereikt. Dit eerste deel wordt afgesloten door de samenzang
van het Vlaams volkslied.
Hierna komt het jazzcombo van Marc Matthys. Deze veelzijdige componist / pianist voelt
zich zowel in jazz als pop thuis. Matthys mocht al samenwerken met klinkende namen als
Dirk Brossé, Rudolph Werthen, Walter Boeykens, Toots Thielemans, Shirley Bassey en andere. Diverse composities werden uitgevoerd door onder andere het BRTN-Filharmonisch
Orkest (VRO), Het Koninklijk Filharmonisch Orkest van Vlaanderen, Het Nationaal Orkest
van België, I Fiamminghi, L’Arco Musicale, Ensemble Walter Boeykens, Big Band Sound,
Arco Baleno en Convivium Musicum. Marc Matthys is bovendien een vast jurylid van de
Europ Jazz Context, Les Django d’Or en Victoires du jazz.
Na de voorstelling is er een receptie aangeboden door het gemeentebestuur. De toegang
is gratis voor iedereen. U komt toch ook?

24/6: Gemeentelijke fietstocht
Als afronder voor de actie ‘Met belgerinkel naar de winkel’ en na het succes
van vorig jaar, wordt er dit jaar opnieuw
een fietstocht georganiseerd door De
Pinte en Zevergem.
De fietstocht voor het hele gezin (met
een afstand van 20 à 25 km), aan een
rustig tempo, gaat door op zondag 24
juni 2007 op het grondgebied van de
gemeente (het is dus mogelijk om in te
korten).
We verzamelen om 9.50 uur op het gemeenteplein in de Baron de Gieylaan (voor het gemeentehuis) en vertrekken om 10.00
uur stipt.
De aankomst - na een deugddoende fietsrit - is voorzien om 12 uur op het gemeenteplein.
Een verfrissing wordt aangeboden door de gemeente.
Hopend op een zonnige dag en jouw aanwezigheid.
Iedereen welkom!

Boeken uitgegeven door Pintenaars
• Eva Van Vlaanderen - Mijn berichten van verlangen
Koen Vlerick gaf onlangs een nieuw boek uit met als titel ‘Eva Van Vlaanderen - Mijn berichten
van verlangen’. De centrale thema’s in dit werk zijn liefde en vrede. Aan de hand van 100 merkwaardige berichten toont Eva hoe zij ernaar verlangt, hoe zij erdoor is geobsedeerd.
Het boek (A5-formaat) telt 176 pagina’s en is te koop voor 12 euro. U stort het bedrag op rekening 447-4631611-77 van Koen Vlerick, Klein Nazareth 34, 9840 De Pinte met vermelding
‘bestelling boek’ en het boek wordt u toegestuurd.

www.depinte.be
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• Over het Belgisch Bezettingsleger …
De eerste bezettingsjaren, tussen 1945 en 1950 waren ongetwijfeld de moeilijkste. Het was het
korte bestaan van het Belgisch Bezettingsleger, dat volledig ondergeschikt was aan de Britse militaire regering en het Britse Rijnleger. Daarmee had de politieke en militaire leiding van het land
het moeilijk, maar juridisch was het onvermijdelijk.
Deze moeilijke verhouding tussen Belgen en Britten, waaruit de Duitsers munt wisten te slaan,
analyseerde commandant Walther Rotsaert, voormalig persofficier van het 1ste legerkorps (19621981) en stichter-hoofdredacteur van Korpsjournaal en ‘Journal du Corps’ (1965-1981) in zijn
boek ‘De Belgische Bezetting in Duitsland, 1945-1949, over moeilijke bezettingsjaren’.
Het voorwoord schreef generaal-majoor Robert Tabary, oudgediende van de Brigade Piron in
Engeland.
Het boek werd in eigen beheer uitgegeven, digitaal gedrukt bij Proxess, en is uitsluitend
te krijgen bij de auteur, na storting van 30 euro (35 euro voor het buitenland) op rekening
001-0957255-38 van Walther Rotsaert, Koning Boudewijnlaan 5, 9840 De Pinte, met vermelding
van naam en adres.
Deze boeken worden ook uitgeleend bij de gemeentelijke openbare bibliotheek.

Amateurradioclub De Pinte kondigt aan:
• ARDF TLS Lembekse bossen
Een ARDF-wedstrijd is een variante op oriëntatielopen. Het is
de bedoeling om binnen twee uren vijf punten (waar zendertjes
staan) in een bos te gaan bezoeken en dit met behulp van een
ontvanger.
Datum:
Inrichting:
Frequentie:
Plaats:
Uurregeling:
Inpraatstation:
Inrichter:

Wegaanduiding:

zaterdag 19 mei 2007
Lembeke (Waarschoot)
144 Mhz
Lembeekse Bossen (Waarschoot)
Inschrijvingen van 13 tot 13.45 uur
Eerste start is voorzien om 14 uur
Einde ongeveer om 17 uur
ON6MS van 12.30 tot 13.45 uur op 145.425 Mhz
ON6SV Van Severen Julien
Dendermondse steenweg 458
9140 Sint-Amandsberg
tel. 09 228 82 21
De Lembeekse bossen bevinden zich op de N456 van Gent naar Lembeke.

• CW velddag 2 - 3 juni 2007
De CW velddag is ingericht door radioclub De Pinte - Zevergem en gaat door op 2 en 3 juni 2007.
Een CW velddag is het opstellen van een zendstation met alle middelen met uitzondering van
commerciële, onafhankelijk van netstroom en vaste punten. Dit station dient 24 uren in morse in
bedrijf gehouden te worden. Deze velddag is een oefening voor bijvoorbeeld rampen waar geen
andere communicatie nog mogelijk is.
Het opstellen gebeurt op een weide op het einde van het Mattestraatje in Zeveregem en begint
op zaterdag rond 9 uur. De echte uitzendingen, met wedstrijd, beginnen om 15 uur en duren tot
zondag 3 juni om 15 uur.
Iedereen is welkom om het station en de werkzaamheden (gratis) te bezichtigen.

www.depinte.be
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Recreatieve fietstochten van mei tot augustus
Buurtvereniging ‘Het wijngaardeke’ organiseert samen met KVLV Zevergem opnieuw zijn recreatieve fietstochten. Deze tochten gaan ongeveer over 25 à 30 km en dat aan een ontspannen
tempo. Er is telkens een stopplaats voorzien om het innerlijke wat te versterken.
Leden van de KVLV zijn verzekerd via hun lidmaatschap; de anderen fietsen op eigen verantwoordelijkheid. We starten telkens stipt om 19.15 uur aan de Kerk van Zevergem.
Opgelet: Bij regenweer gaat de tocht niet door.
Data:
mei		
juni		
juli		
augustus

donderdag 10 en dinsdag 29 mei
donderdag 14 en dinsdag 26 juni
donderdag 12 en dinsdag 24 juli
donderdag 09 en dinsdag 21 augustus

Verder info:
Willy Hoof
Het Wijngaardeke 32, Zevergem
tel. 09 385 65 82
e-mail: willy.hoof@pandora.be

CM De Pinte en Vakantiegenoegens De Pinte - Zevergem
FIETS JE FIT
Zondag 3 juni 2007
We vertrekken uit De Pinte en fietsen richting Merelbeke, langs kasteeldomeinen, meersen en
trekwegen. We gaan via het Gentbos naar Bottelare, rijden richting Merelbeke Kwenenbos en
verder langs het beschermde landschap van de Scheldevallei terug naar De Pinte.
De route is helemaal bewegwijzerd.
Extra’s: een geschenkje en een gratis drankje bij start en aankomst.
Vertrek:
Einde:
Afstand:
Prijs:
Info:
		

vrije start tussen 14 en 14.30 uur aan het CM-kantoor, Kerkplein De Pinte
rond 18 uur
40 km, ongeveer 26 km bij verkorting
2 euro (inbegrepen: verzekering, drankjes en tombola)
Kinderen onder de 12 jaar: 1 euro
CM - Kristof, tel. 09 234 62 20
Vakantiegenoegens - Guy De Geyter, tel. 09 282 52 48
www.vakantiegenoegens.be/Depinte

Fotoclub De Spiegel wandelt langs uitstalramen in De Pinte

W
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K
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In het kader van de Week van de Amateurkunsten organiseert de fotoclub een tentoonstelling in de uitstalramen
langs de Baron de Gieylaan en de Pintestraat. Meer dan
vijfentwintig zaken of instellingen beantwoordden spontaan onze oproep en het resultaat is nu te zien, van vrijdag
27 april tot en met zondag 6 mei 2007, in het centrum
van De Pinte.
De fotoclub dankt alle medewerkers aan dit speciale gebeuren.
Verdere gegevens vindt u in de speciale folder uitgegeven door de gemeente in
het kader van de WAK.
Laat de auto eens staan en wandel in het centrum op zoek naar de foto’s!
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Suverlike
Het parochiaal koor van Zevergem bestaat 15 jaar. Wij willen dit niet zonder de nodige luister
laten voorbijgaan. Om deze reden organiseren we een jubileumconcert op zaterdag 29 september om 20 uur in de kerk van Zevergem. Het koor zal er zijn diversiteit tonen met religieuze liederen uit alle hoeken van de wereld. Er is ook een gastoptreden van het kinderkoor Suverkliekske.
Hou alvast deze avond vrij!

TENTOONSTELLING
Eindelijk is het zo ver … we stellen onze eigen kunstwerken tentoon in het gemeentehuis van
De Pinte! Dit na een tiental opmerkelijke en geslaagde tentoonstellingen op verschillende locaties,
zoals De Veldblomme in Zevergem, de Serviceflats ‘Herfstdroom’ en het kasteel Scheldevelde in
De Pinte.
De meeste van die artistieke evenementen vonden steeds plaats binnen het kader van de ‘Week
van de Amateurkunsten’ … Dit keer echter naar aanleiding van ons tienjarig bestaan.
Niet alleen de leden van ons Kunstatelier voor volwassenen stellen tentoon, maar ook onze leraar
Igor PREYS en de artiestjes van ons Kunstatelier voor kinderen onder leiding van Ann VAN DURME
doen mee!
Voor onze vereniging wordt dit een feest waaraan wij ook u laten deelnemen, want wij opteerden
om onze tentoonstelling te laten doorgaan tijdens de Sinksenkermis!
U wordt verwacht in het gemeentehuis op:
zaterdag 26 mei 2007 van 14 tot 18 uur
zondag 27 mei 2007 van 10 tot 18 uur
			
om 15 uur spetterende modeshow van het Kunstatelier voor kinderen
maandag 28 mei 2007 van 10 tot 18 uur
Van harte welkom!
Info:
ART @ DE PINTE vzw
Eddy De Haese: 09 282 94 66, eddy.de.haese@pandora.be
Karina Alisch: 09 282 86 43, karina.alisch@skynet.be
Ann Van Durme: 0478 79 04 90, ann.van.durme@skynet.be
Of breng eens een bezoek aan onze Kunstkelder, Kasteel Scheldevelde, op woensdagavond (open
vanaf 19 uur)!

Zondag 5 augustus 2007:
Twaalfde Sneukeltoer t.v.v. ‘Kom op tegen Kanker’
Fietstocht van ± 45 km met ontbijt en een verrassend middagmaal in een muzikaal kader. De
tocht vertrekt en eindigt bij de Vrije Basisschool van De Pinte en loopt door de omliggende
gemeenten. De opbrengst gaat, zoals bij alle vorige edities, integraal naar de actie ‘Kom op
tegen kanker’.

www.depinte.be

Deelnameprijzen:
			

E 13 voor volwassenen
E 8 voor kinderen tot 12 jaar

Vertrekuren:		
			
			

tussen 9 en 10 uur
tussen 10 en 11 uur
tussen 11 en 12.30 uur

Kaartenverkoop:
ENKEL op zondag 27 mei 2007:
			
1. Telefonisch reserveren tussen 08.30 en 10.30 uur
			
op 0475 23 34 24 of op 0474 68 23 54
			
2. Afhaling ná reservatie tussen 10 en 12 uur
			
in Café ’t Gildenhuis, Pintestraat 4, De Pinte
Iedereen hartelijk welkom!
Een organisatie van Oud-KLJ De Pinte
Freddy De Bie, Oude Gentweg 80, De Pinte, tel. 09 221 01 12
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Bibliotheek
Bibnieuws
• Evaluatie Jeugdboekenweek
Gedurende de Jeugdboekenweek (3 tot 18 maart) kwamen er 23 klassen op bezoek, achttien
daarvan speelden het spel ‘avonturiers in de bib’ waarbij de kinderen spelenderwijs de bibliotheek
konden ontdekken en boeken leerden opzoeken.

• Senioren digitaal
Voor de tweede keer organiseerde de bibliotheek (via het samenwerkingsverband ZOVLA), in het
kader van levenslang leren, een computercursus in de bibliotheek. De senioren leerden de basisfuncties van een pc kennen, leerden surfen op het internet en e-mails versturen en ontvangen.
Wegens de grote interesse is het de bedoeling deze cursus te herhalen.

• Verslagen
Jaarverslag 2006, werkingsverslag 2006 en actieplan 2007 liggen ter inzage in de bibliotheek en
staan ook op de website www.depinte.be (zie ‘Publicaties’ - ‘e-bibliotheek’).
• Sluitingsdagen
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maandag 30 april (compensatiedag)
dinsdag 1 mei (Dag van de Arbeid)
donderdag 17 mei (Hemelvaartsdag)
maandag 28 mei (pinkstermaandag)
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Sport
organiseert:
• Sportkampen zomervakantie 2007
Tijdens de maanden juli en augustus organiseren we drie sportkampen voor kleuters en lagereschoolkinderen. 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 folders kom je binnenkort alles te weten! Dat je hiervoor moet
inschrijven lijkt ons wel duidelijk. Je vindt een inschrijvingsstrookje en
meer informatie steeds in de folders van de kampen. Deze 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.
Wegens het grote succes van onze sportkampen werken we met vaste inschrijvingsdagen! Wij
noteren op de inschrijvingsdagen vanaf 9 uur enkel naam en telefoonnummer van de inwoners
van De Pinte of Zevergem. Vanaf 14 uur is er voor alle anderen de mogelijkheid om in te schrijven.
Indien ons maximaal aantal deelnemers nog niet is bereikt, kan je eventueel ook nog de daarop
volgende dagen inschrijven. Na de bevestiging van deelname heb je een week de tijd om de
inschrijvingsstrookjes met de resterende gegevens binnen te brengen en de betaling in orde te
brengen.
Kleuters:
ma. 2 tot vr. 6 juli 2007: Kleuter sport- en knutselkamp
Volledige dagen!
Inschrijving: di. 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 kleuters, verdelen we onze activiteiten over een volledige dag!
ma. 9 tot vr. 13 juli 2007: Kleutersportnamiddagen 1.
telkens van 13 tot 16 uur
Inschrijving: wo. 23 mei vanaf 9 uur (of 14 uur)
ma. 27 tot vr. 31 augustus 2007: Kleutersportnamiddagen 2.
telkens van 13 tot 16 uur
Inschrijving: di. 29 mei vanaf 9 uur (of 14 uur)

www.depinte.be

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 zeer leuke namiddag.
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Lagere school:
ma. 2 tot vr. 6 juli 2007: Sportkamp 1 zomer
Van 9 tot 16 uur (opvang mogelijk vanaf 8 uur en tot 18 uur)
Inschrijving: di. 22 mei vanaf 9 uur (of 14 uur)
ma. 9 tot vr. 13 juli 2007: Sportkamp 2 zomer
Van 9 tot 16 uur (opvang mogelijk vanaf 8 uur en tot 18 uur)
Inschrijving: wo. 23 mei vanaf 9 uur (of 14 uur)
ma. 27 tot vr. 31 augustus 2007: Sportkamp 3 zomer
Van 9 tot 16 uur (opvang mogelijk vanaf 8 uur en tot 18 uur)
Inschrijving: di. 29 mei vanaf 9 uur (of 14 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.
• Lessenreeksen
Voor kinderen:
In de loop van de jaren heeft de sportdienst een uitgebreid sportprogramma voor kinderen uitgebouwd. Kinderen kunnen wekelijks terecht voor allerlei leeftijdsgebonden activiteiten waarbij ze
op een leuke en verantwoorde manier in contact worden gebracht met sport en beweging. Het
totale programma voor kinderen tussen drie en twaalf jaar gaat door onder de gemeenschappelijke noemer ‘Sportacademie’.
De lessenreeksen kriebeltuin, bewegingsschool, balschool en sportspelschool zijn al in januari
gestart en lopen tot en met juni 2007. Je kan nog steeds inschrijven voor deze activiteiten met
uitzondering van de kriebeltuin. Deze reeks voor kleuters is volzet en we overschrijden het maximale aantal deelnemers niet. Dit om de kwaliteit van onze lessen te garanderen.
Voor volwassenen (55+):
Donderdag van 17 tot 18 uur
Sport voor 55+ is een uitstekende activiteit om de algemene conditie te
behouden en zelfs te verbeteren, zodat dagelijkse activiteiten makkelijker
verlopen. Het uurtje sporten is zowel voor mannen als voor vrouwen
en ieder voert de aangeboden oefeningen uit naar eigen kunnen. We
houden tijdens de lessen van een aangename, sociale sfeer waarin we de
spieren verstevigen en (terug) soepel maken.
Op 19 april 2007 startte er een nieuwe lessenreeks. U kunt eerst een les
bijwonen en dan beslissen of deze lessen iets voor u zijn.
Wens je meer informatie?
Neem dan eerst even contact op met de sportdienst, tel. 09 280 98 40.

Sportraad zoekt uitbreiding:
oproep aan alle geïnteresseerden!
In het kader van het nieuwe decreet op het lokaal Sport voor Allen-beleid krijgt
de gemeentelijke sportraad meer inspraak dan vroeger in het (mee)bepalen van
het gemeentelijke sportbeleid. Om te kunnen fungeren als spreekbuis voor het
volledige Pintse sportgebeuren wordt de sportraad uitgebreid.
Naast de traditionele leden, de sportverenigingen en de scholen, wordt het ook mogelijk voor
alle andere initiatieven om aan te sluiten bij de sportraad. Het kan gaan over publieke of private
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initiatieven, die zich op de één of andere manier bezig houden met sport. Ook personen kunnen
vanaf nu lid worden; meer bepaald zij die wegens hun bijzondere bevoegdheid en/of bekwaamheid op vlak van sport een positieve bijdrage zouden kunnen geven wat betreft de werking van
de sportraad.
Om zo veel mogelijk geïnteresseerde personen en instanties de kans te geven aan te sluiten, doet
de sportraad deze oproep. Bent u (lid van) een organisatie, groep of vereniging die met
sport te maken heeft en zijn werking vooral op het grondgebied van De Pinte heeft? Of
hebt u interesse om als deskundige in de sportraad mee te denken / werken? Wenst u
mee de toekomst van het sportgebeuren in De Pinte vorm te geven?
Neem dan contact op met de sportdienst. Geef uw gegevens door en motiveer uw kandidatuur. Deze zal op de installatievergadering van de nieuwe sportraad voorgelegd worden aan de
algemene vergadering. Ook met bijkomende vragen en/of opmerkingen kan u bij de sportdienst
terecht. U heeft tot 5 mei 2007 om te reageren.
Sportdienst De Pinte
Ontmoetingscentrum Polderbos
Polderbos 20, De Pinte
tel. 09 280 98 42
e-mail: sportdienst@depinte.be

Petanqueclub Edelweiss
Petanqueclub Edelweiss speelt vanaf 1 mei terug in het Sijsjespark.
Bij regenweer spelen we in de overdekte hangar in Pont-Zuid, Zevergem.
Dit elke dinsdag- en donderdagnamiddag van 14.30 tot 17.30 uur.
Voorzitter: Johan De Waele, tel. 09 282 41 84

Met de fiets op de snelweg!
Pomp zuurstof in de stad
Met de fiets op de snelweg ...
Heb je er altijd stiekem van gedroomd om eens op de autosnelweg
te fietsen? Vrolijk fluitend al die bumperende auto’s de loef af te
steken? Dan is BicyCity je kans!
BicyCity 06.05.07, de nationale fietsdag
BicyCity betekent het startschot van de Brusselse fietsweek DringDring en de Heen-en-weer week in Vlaanderen. Tienduizenden fietsers pompen op 6 mei zuurstof
in de stad. Fiets daarom mee met BicyCity en geef het openbare debat rond mobiliteit een duwtje
in de rug!
BicyCity is een feest voor alle fietsers. Gezinnen, hobbyfietsers, doorgewinterde kilometervreters en echte profs rijden op 6 mei samen naar Brussel. Het Fietsfeest in het
Jubelpark biedt leuke animatie en stands met alles over de fiets, en natuurlijk voldoende
fietsenstallingen.
De Brusselse regering nodigt bovendien alle BicyCity-fietsers uit op haar Irisfeest in de
Lombardstraat. Wie er echt niet genoeg van krijgt, kan nog een hele dag gratis verder
genieten van 40 sporten, optredens en 50 attracties op de ‘Belgian Sport&Fun Familyday’ in het Koning Boudewijnstadion of op Stadskriebels aan de Nieuwe Graanmarkt.
Zondag 6 mei is nu al de nationale fietsdag!
Praktisch
Tien fietsroutes starten in een ruime straal rond Brussel en bereiken uiteindelijk op twee plaatsen
de hoofdstad. Elke route is tussen 30 en 70 km lang. De gemiddelde snelheid is 13 km per uur,
een gezinsvriendelijk tempo dus. Je hoeft zelfs de volledige route niet te rijden: om de 15 km is
een ‘opstapplaats’ voorzien.
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Je kan de concrete adressen en opstapplaatsen raadplegen op de website www.bicycity.be.
Fietsbussen kunnen parkeren op de Heizel of bij Delta. Individuele fietsers kunnen ook per trein
komen met speciale fietstreinen ingelegd door de NMBS.
Vanaf 11 uur verzamelen alle fietsers in Meise om 12 uur de oprit van de A12 te nemen. In
Jezus-Eik vertrekken we om 13 uur om het Debroux-viaduct te beklimmen. Langs deze autosnelwegen fietsen de twee stoeten onder politiebegeleiding een kleine 15 km richting stadscentrum.
Rond 14 uur kunnen de laatste fietsers nog aansluiten aan de Albert II laan voor een massale tocht
over de centrale lanen en de kleine ring.
Terug naar huis: Extra trein- en metrotoestellen van MIVB, De Lijn, TEC en NMBS zetten je terug
op weg naar huis.
Info & Contact
BicyCity is een initiatief van Fietsersbond Brussel en GRACQ-Les cyclistes quotidiens in samenwerking met Pro Velo en met de steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Federale Overheid,
de Vlaamse Overheid, de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschap.
BicyCity secretariaat
Londenstraat 15, 1050 Brussel
info@bicycity.be
tel. 02 514 05 00
fax: 02 502 76 83
www.bicycity.be

7de Bodysol-cup: Minivoetbaltornooi en jogging
4, 5 en 6 mei 2007
Moerkensheide, De Pinte
• vrijdag 4 mei
Bodysol-jogging
start om 19.30 uur
keuze tussen 1, 2 of 3 ronden van 4,5 km
naturaprijzen voor iedere deelnemer
inschrijving ter plaatse: 4 euro
sportverzekering gratis aangeboden door Bloso
jeugdlopen:
tot 10 jaar om 18.45 uur
tot 14 jaar om 19 uur
inschrijving ter plaatse: 1 euro
Boardingtornooi
Men speelt gedurende drie minuten, drie tegen drie. De winnaar blijft spelen.
Inschrijven via bodysol-cup@in-depinte.be of ter plaatse. Prijs: 1 euro. Start om 19.30 uur. De
winnaar is de ploeg die het meest spelletjes na elkaar wint.
• zaterdag 5 mei
Minivoetbaltornooi
9 uur: jeugdtornooi (duiveltjes, preminiemen, miniemen, kampioenen)
13 uur: competitieploegen en recreatieve ploegen
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• zondag 6 mei
Minivoetbaltornooi
van 10 tot 13 uur: jeugd
van 14 tot 17.30 uur: schiftingen tornooi
18 uur: finale
19.15 uur: prijsuitreiking
Inschrijven voor het minivoetbaltornooi kan telefonisch: 0495 16 73 75 of
via e-mail: bodysol-cup@in-depinte.be of lucvermassen@glo.be.
Prijzen: gratis voor de jeugd, 100 euro (waarvan 50 euro waarborg) voor volwassenen.
Iedereen welkom!
Organisatie: JV De Pinte
Met de logistieke steun van Gemeente De Pinte.

Jeugd
Overzicht jeugdactiviteiten in ’t kort
• 4/5: jeugdlopen Bodysol-jogging (tot 10 en 14 jaar). p. 20
• 5 en 6 mei: minivoetbaltornooi - zie hierboven
• Sportkampen (voor kleuters en lagereschoolkinderen). Alle info vanaf - p. 17
• 27/5: Dag van het Lieveheersbeestje (familiezoektocht) - zie Agenda p. 3
… en nog veel meer, hieronder.

Carnavalsweekend Gemeentelijke Jeugdraad

Une fois n’est pas coutume, zo zeggen de Fransen: één keer is geen gewoonte. Omdat we er wel
een gewoonte van willen maken organiseerde de gemeentelijke jeugdraad De Pinte - Zevergem
ook dit jaar een carnavalsweekend. Opzet van dit project is om in één weekend voor alle jongeren
van onze gemeente een aangepaste activiteit te organiseren.
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We kozen er dit jaar voor het concept van de vorige editie te behouden: een optreden voor de
kleinsten (6-12 jaar), een dropping voor de 12- tot 16-jarigen en de ondertussen welbekende
Combi II-fuif voor iedereen boven de 16 jaar die zichzelf nog als jeugd beschouwt.
Op vrijdagavond werd het weekend feestelijk op gang getrokken met Combi II, waar naar goede
gewoonte aan plaatselijk rock- en draaitafeltalent de kans werd gegeven om het beste van hun
kunnen naar voor te brengen. Ook deze editie bleek dat De Pinte en omstreken heel wat muzikaal talent herbergt. Na de gesmaakte optredens van Ascent Soeur en Wallace werd de discobar
het podium opgehesen en zorgden dj’s (Smoked (Canard Bizar), El Mujerieyo Lagos y Hotwax
Spundzy en DJ Keesy) tot in de vroege uurtjes voor dansbare muziek. Dat fuiven ook met bewustmaking kan samengaan, bewees het succes van de gezamenlijke actie van de jeugdraad
en Drugpunt: de alcoholvrije cocktails die als alternatief voor alcoholhoudende dranken werden
aangeboden, gingen vlot van de hand.
Een korte nachtrust later stond de volgende activiteit op het programma. Clown Bobo bezorgde
het vijftigtal aanwezige kinderen een zaterdagnamiddag vol meezing-, dans- en inleefplezier.
Het weekend werd zaterdagavond avontuurlijk afgesloten met een dropping voor alle jongeren
tussen 12 en 16 jaar. Meer dan vijftig deelnemers en heel wat begeleiders stapten op de bus naar
de streek rond Merelbeke voor een fikse wandeltocht van een tiental kilometer. Met behulp van
verschillende tochttechnieken zochten ze – met wisselend succes – van verschillende locaties de
weg doorheen het platteland naar het Chirolokaal van Bottelaere, waar honger en dorst konden
worden gestild met chocomelk en pannenkoeken.
Ook bij deze editie van het Carnavalsweekend zijn we erin geslaagd heel wat jongeren uit verschillende leeftijdscategorieën te bereiken. We willen hierbij alle jonge deelnemers en alle – iets
oudere – begeleiders van harte bedanken. Volgend voorjaar zijn we er zeker opnieuw met de
derde editie!
Voor de gemeentelijke jeugdraad De Pinte - Zevergem
Bert Verpoest, ondervoorzitter

Opvangaanbod De Pinte
Zomervakantie 2007
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Periode

Aanbod

2 tot 6 juli 2007

Sportkamp
- voor kleuters: volledige dagen
- voor lagereschoolkinderen: volledige dagen
De Speelark
- voor kleuters en lagerschoolkinderen:
volledige dagen

9 tot 13 juli 2007

Sportkamp
- voor kleuters: halve dagen
- voor lagereschoolkinderen: volledige dagen
De Speelark
- voor kleuters en lagerschoolkinderen:
volledige dagen
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16 tot 20 juli 2007
23 tot 28 juli 2007
30 juli tot 3 augustus 2007
6 tot 10 augustus 2007
13 tot 17 augustus 2007
(let op: geen speelplein op 15/8)

Speelplein Amigos
- voor lagereschoolkinderen: volledige dagen
- Voor jongeren uit het eerste en tweede middelbaar: elke
dinsdag- en donderdagnamiddag

20 tot 24 augustus 2007

Sportkamp
- voor kleuters: volledige dagen
- voor lagereschoolkinderen: volledige dagen
De Speelark
- voor kleuters en lagerschoolkinderen:
volledige dagen

27 tot 31 augustus 2007

Sportkamp
- voor kleuters: halve dagen
- voor lagereschoolkinderen: volledige dagen
De Speelark
- voor kleuters en lagerschoolkinderen:
volledige dagen

Contactgegevens
Wat?
Sportkampen
De Speelark

Gemeentelijke speelpleinwerking

Organisator?
Sportdienst
tel. 09 280 98 40
e-mail: sportdienst@depinte.be
Coördinator Sylvie Vyncke
gsm: 0476 82 83 55 (= tijdens opvang)
tel. 09 280 98 43 (= buiten de opvanguren)
e-mail: speelark@depinte.be
Amigos Jeugddienst
tel. 09 280 98 43
e-mail: jeugddienst@depinte.be

Speelpleinwerking Amigos
Wilt u uw kind een fantastische en avontuurlijke zomervakantie laten beleven? Dan is dit de oplossing! Speelpleinwerking Amigos bezorgt uw kinderen gedurende vijf weken een vakantie vol
sport, spel en plezier.
• Van maandag 16 juli tot en met vrijdag 20 juli 2007
• Van maandag 23 juli tot en met vrijdag 27 juli 2007
• Van maandag 30 juli tot en met vrijdag 3 augustus 2007
• Van maandag 6 augustus tot en met vrijdag 10 augustus 2007
• Van maandag 13 augustus tot en met vrijdag 17 augustus 2007
(Let op! Op woensdag 15 augustus is er geen speelpleinwerking)
Dankzij een groep enthousiaste monitoren brengen de kinderen en jongeren enkele geweldige
vakantiedagen op het speelplein door, waarbij ze zich geen moment zullen vervelen!
PRAKTISCH
Wie kan meedoen?
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Kinderen vanaf de eerste kleuterklas tot en met
tieners die net het tweede middelbaar beëindigd hebben

Start en einde van de activiteiten? Van 9 tot 12 uur
Van 13.30 tot 16.30 uur
23

Opvang?

Van 7.30 tot 9 uur
Van 12 tot 13.30 uur
Van 16.30 tot 18.30 uur

Waar?

Gemeentelijke basisschool, Polderbos 1, 9840 De Pinte

Inschrijven?

Vooraf inschrijven hoeft niet!
U kan zowel ’s morgens als ’s middags rechtstreeks bij de
verantwoordelijken inschrijven.

Vanaf dit jaar kan de medische fiche voor de speelpleinwerking gedownload worden vanop
www.depinte.be bij ‘Publicaties’ - ‘e-bibliotheek’. Zo kan u thuis alvast alle gegevens van uw kind
invullen en hoeft u de fiche enkel nog af te geven bij inschrijving. Deze fiche dient ingevuld te
worden zodat onze monitoren snel en adequaat kunnen optreden bij eventuele ongevallen.
Prijs?

Kinderen van Pintse gezinnen of die school lopen in
De Pinte betalen onderstaande tarieven. Kinderen die niet
tot deze groep behoren, betalen het dubbele tarief.
Een verzekering is inbegrepen in de prijs, evenals een drankje
en versnapering.
Prijs per halve dag
Gezinnen met 1 kind:			
Gezinnen met 2 kinderen:		
Gezinnen met 3 kinderen:		
Gezinnen met 4 kinderen of meer

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

De opvang werd met een uur verlengd (tot 18.30 uur).
Wie van deze dienstverlening gebruik wenst te maken, dient
bij inschrijving een kleine bijdrage te betalen per kind
per dag.
Opvang van 7.30 tot 9 uur
gratis
Opvang van 12 tot 13.30 uur
gratis
Opvang van 16.30 tot 17.30 uur gratis
Opvang van 17.30 tot 18.30 uur E 1,5 per kind per dag
Voor verdere inlichtingen kan u terecht bij de jeugddienst van De Pinte op het nummer
09 280 98 43 of via jeugddienst@depinte.be.

SPEELPLEINWERKING AMIGOS ZOEKT …
ENTHOUSIASTE SPEELPLEINMONITOREN!
Ben je nog op zoek naar een interessante en avontuurlijke activiteit voor de zomervakantie?
Voel je je aangesproken om de kinderen en jongeren van De Pinte een geweldige vakantie te laten
beleven?
Ben je goed in het begeleiden van kinderen en het organiseren van activiteiten?
Dan is Speelpleinwerking Amigos zeker iets voor jou! Aarzel niet en stel je kandidaat!
Vul alvast het formulier in dat je vindt op www.depinte.be bij ‘Publicaties’ - ‘e-bibliotheek’.
Inlichtingen kan je krijgen bij de jeugddienst op het nummer 09 280 98 43 of via
jeugddienst@depinte.be.
Jeugddienst De Pinte
OCP, Polderbos 20, 9840 De Pinte
tel. 09 280 98 43
fax 09 280 98 49
e-mail: jeugddienst@depinte.be
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5de editie Speelstraat - 2 september 2007
Op zondag 2 september 2007 is het weer
zover. De jeugdraad neemt samen met de
jeugddienst voor een dagje Polderbos in
beslag!
Naar jaarlijkse gewoonte wordt de straat
verkeersvrij gemaakt en krijgen kinderen en jongeren de kans om letterlijk ‘op
straat’ te spelen.
Ook dit jaar is er de mogelijkheid om gratis deel te nemen aan allerlei activiteiten, met oog voor zowel de allerkleinsten
als de jongeren van onze gemeente.
Naast deze activiteiten kan je ook gratis een aantal optredens van lokale
groepen bijwonen of komen genieten
van onze talrijke animaties.
Lijkt dit je een leuke manier om een zondagnamiddag door te brengen? Kom dan zeker een kijkje
nemen!
Datum
Uur		
Voor wie
Kostprijs

2 september 2007
van 13 tot 18 uur
kinderen en jongeren tot 16 jaar, of al wie zich nog jong voelt
volledig gratis!

Jobstudenten gezocht
Het gemeentebestuur van De Pinte is op zoek naar (een) jobstudent(en) voor de maanden juli en
augustus 2007 voor tewerkstelling als administratief assistent (m/v) bij de bevolkingsdienst. Wij
bieden maximum één voltijdse job aan voor de periode van twee maanden.
Vereisten:
- minimum 17 jaar zijn op de dag van de tewerkstelling
- beschikbaar zijn in juli en/of augustus
De tewerkstelling zal gebeuren via een extern interimkantoor, per week en afhankelijk van de
noodzaak.
Verder zoeken we voor augustus en september 2007 telkens één administratief assistent (m/v)
voor een halftijdse tewerkstelling in de bibliotheek.
Vereisten:
- minimum 17 jaar oud op de dag van de tewerkstelling
- beschikbaar zijn in augustus of september
De tewerkstelling zal gebeuren via een extern interimkantoor, per maand.
Voor de maanden augustus en september 2007 zoeken wij (een) technisch(e) beambte(n) (m/v)
voor tewerkstelling op het containerpark. De deeltijdse prestaties dienen geleverd te worden
tijdens de openingsuren op donderdagnamiddag en op de zaterdag de volledige dag.
Vereisten:
- minimum 17 jaar zijn op de dag van de tewerkstelling
- beschikbaar zijn op donderdagnamiddag en zaterdag in de maand augustus en/of september
De tewerkstelling zal gebeuren via een extern interimkantoor, per week.
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Voor meer informatie kunt u terecht bij Rita Contreras (diensthoofd secretarie), tel. 09 280 80 92,
e-mail: rita.contreras@depinte.be.
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Vrije Basisschool Zevergem
• Schoolfeestweekend!
Vrijdag 15 juni 2007 om 20 uur
Praatcafé met optreden van Hans Mortelmans en groep
Zondag 17 juni 2007
10 uur: 		
Eucharistieviering in de kerk
11.15 uur:
Aperitief in de feesttent
11.45 uur:
‘Eetinge’ met warme beenham
14 uur: 		
‘Vuur, aarde, water, lucht’
		
Een voorstelling door de kinderen.
Doorlopend:
diverse kinderspelen
Waar? In de grote feesttent achter de kerk van Zevergem.
Gratis toegang
Inlichtingen? www.vbszevergem.be
• Opendeurdag kleuterhuis
Op vrijdag 4 mei 2007 zet ons kleuterhuis vanaf 14.15 uur de deurtjes open.
Géén optreden, geen demonstraties, geen show … Da’s niet onze huisstijl.
Wel ... gewoon even binnenwippen met je peuter, de sfeer opsnuiven van een doordeweekse, en
dus o zo bijzondere kleuternamiddag, en vrijblijvend kennismaken met de school en de juffen.
Vooraf een seintje is handig:
tel. en fax: 09 385 47 13
e-mail: basisschoolzevergem@scarlet.be
Meer informatie over de school vind je op www.vbszevergem.be.
Ook op andere dagen ben je altijd welkom voor een uitgebreid bezoek.
Gewoon even afspreken via mail of telefoon.

“TOENTERNIETOE”

Schoolfeest / Opendeur
zondag 6 mei 2007
van 13.30 tot 18 uur

Voor meer info, surf naar www.gemeenteschooldepinte.be.
Wij nodigen u graag uit op ons schoolfeest en opendeurdag. Wij herbeleven de geschiedenis van
De Pinte en wij willen alle inwoners van De Pinte hun gemeente écht leren kennen door middel
van …
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Een tentoonstelling over de school van vroeger,
		
de boerderijen van toen,
		
de bloemisterijen van weleer,
		
het station van lang geleden,
		
de Pintse kastelen én nog zoveel meer …
Nadat de leerlingen vele échte Pintenaren hebben geïnterviewd, konden de kinderen zich een
beeld vormen van hoe het vroeger was. Aan de hand daarvan konden onder andere de leerlingen van het vijfde leerjaar een zelfgemaakte tekenfilm maken (via Kidscam).
In een authentiek cafeetje kan je genieten van lekker gerstenat en worden we verwend door
het muziekensemble ‘Partituur’ die échte Pintse volksmuziek ten gehore brengt.
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Wist u dat De Pinte echte reuzen heeft? Wel, zij beloofden die dag aanwezig te zijn!
We eindigen dit Pintse feest met folkloristische dansen. Een aanrader voor iedereen!
Al deze ingrediënten samen vormen een heerlijk geheel om een onvergetelijke namiddag op
onze school door te brengen. Wij zullen er zijn … U toch ook?!
Gemeentelijke Basisschool De Pinte, Polderbos 1, 9840 De Pinte, tel. 09 282 64 02,
fax: 09 281 16 34
directie@gemeenteschooldepinte.be, secretariaat@gemeenteschooldepinte.be,
www.gemeenteschooldepinte.be

Opendeur Vrije Basisschool De Pinte
Als uw kind volgend schooljaar 2,5 jaar wordt, mag uw kind naar de kleuterschool.
Bent u hierbij op zoek …
• naar een school waar we streven naar een harmonische ontwikkeling van uw kind
• naar een school in het hart van De Pinte
• naar een dynamische school waarbij christelijke waarden een rode draad vormen in het pedagogisch project
naar een ‘school met kleur’
elk kind, een eigen tint ...
Elk kind heeft z’n persoonlijkheid, maar kan niet zonder de omgeving.
Dit besef dat we er zijn voor elkaar, elkaar aanvullen, leren samenwerken, verdraagzaam
omgaan met elkaar, is de grondhouding die we bij kinderen dagelijks stimuleren.
er zijn contrastkleuren ... en componente kleuren
We zijn zo verschillend, soms zijn er conflicten. Samenleven met heel veel verschillen
vraagt om afspraken. Die afspraken zorgen voor harmonie en helpen om samen een oplossing te bedenken, passend bij de sfeer van de school. Maar zo vaak is er de spontane,
gewone vriendschap tussen kinderen …’ze passen bij elkaar’.
het potlood slijpen ...
Kinderen blijvend motiveren is een belangrijke (op-)gave in het onderwijs. Wij stellen ons
vaak de vraag hoe we de motivatie, de leergierigheid bij kinderen kunnen aanscherpen.
… kom dan eens een kijkje nemen tijdens de …

Opendeur

op vrijdag 8 juni 2007
tussen 17 en 19 uur
Wenst u uw kind in te schrijven?
- Neem contact op met de directie, Geert De Troyer, om een afspraak te maken: tel. 09 282 80 40
(school) of per e-mail: info@vbs-depinte.be.
- Of kom langs op 8 juni 2007 (SIS-kaart van het kind meebrengen).
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Senioren
14/6: Provinciale seniorendag
Vorig jaar organiseerde de provincie Oost-Vlaanderen voor het eerst ‘een provinciale seniorendag’.
Deze dag werd een succes en voor herhaling vatbaar. Vandaar dat er een nieuwe Oost-Vlaamse
seniorendag wordt gepland op donderdag 14 juni 2007 in de Gavers met een licht gewijzigd
programma, aangepast aan de wensen van de senioren, die vorig jaar deelnamen.
Wat mag u die dag verwachten?
Voor de sportievelingen staan er tal van sporten op het programma, voor elk wat wils. Er is een
waaier aan mogelijkheden: van meer actieve sporten zoals muurklimmen, nordic walking, boogschieten, aquagym, stoel- en zitgym, volksdansen, lijndansen en salsa tot eerder minder intensieve sporten zoals wandelen, fietsen en yoga, … Ook heel wat spelen zoals onder meer krulbol,
petanque en andere volksspelen zitten in het aanbod. Voor alle activiteiten zijn er begeleiders
voorzien. Sommige sportdisciplines worden geïnitieerd zoals nordic walking, muurklimmen, oriëntatiewandelen, …
Naast het stimuleren van de fysieke gezondheid van de senior, willen we ook de mentale gezondheid onder de aandacht brengen. Vandaar dat er twee voordrachten worden voorzien, namelijk
‘samen lachen’ en ‘zalig slapen, fris ontwaken’.
Wie het provinciaal domein beter wil leren kennen, kan ook deelnemen aan een rondvaart op het
Gaverveer (rondvaartboot) of een mooie natuurwandeling maken.
Het broederschap van de mattentaarten toont hoe de Geraardsbergse lekkernij wordt gemaakt
én bezorgt aan elke deelnemer een mattentaart. Er worden daarnaast ook andere Oost-Vlaamse
streekproducten aangeboden in verschillende standen.
Opnieuw zal Jean Monnet, net als vorig jaar, een memorabele muzikale afsluiter brengen met
ambiance vol nostalgie.
Praktisch: de animaties lopen van 10 tot 15.30 uur. Deelnemen aan de seniorendag kost 3 euro
per persoon. Hierin zijn een verzekering, de deelname aan de workshops en een mattentaart begrepen. Om de bereikbaarheid te optimaliseren wordt een pendelbus voorzien tussen het station
Schendelbeke en het provinciaal domein, van 9 tot 17.30 uur.
Voor inlichtingen en inschrijvingen (tot en met 28 mei) kan u terecht bij het provinciaal domein De
Gavers, Onkerzelestraat 280 te Geraardsbergen, telefonisch op het nummer 054 41 63 24 of per
mail gavers@oost-vlaanderen.be. Gelieve bij inschrijving volgende gegevens te vermelden: naam,
adres, telefoonnummer, aantal deelnemers en of u (een) lunchpakket(ten) wenst (4,95 euro).
Wij hopen u te mogen verwelkomen op 14 juni!

Welzijn
Wachtdiensten

28 en 29 april: Dr. P. Moisse
1 mei: Dr. M. De Smet
5 mei: Dr. W. Standaert
6 mei: Dr. J. Ossieur
12 mei: Dr. G. Van de Casteele
13 mei. Dr. J. Lampens
17 mei: Dr. G. Van de Casteele
19 en 20 mei: Dr. K. Vanderlinden
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26 mei: Dr. A. Van Hecke
27 en 28 mei: Dr. J. Dossche
2 en 3 juni: Dr. G. Dujardin
9 juni: Dr. J. Ossieur
10 juni: Dr. W. Standaert
16 en 17 juni: Dr. F. Pieters
23 en 24 juni: Dr. P. Van Renterghem
30 juni: Dr. P. Moisse
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Dokter van wacht
Tandarts van wacht*
Apotheker van wacht

centraal oproepnummer
09 280 08 80
09 272 85 66
0900 10 500 (E 0,45 / min.)

website
www.huisarts.be
www.tandarts.be
www.apotheek.be

Logo
Nieuwe lente
Nieuwe website
www.logozov.be

Zij zijn op zoek naar jouw hulp …
• 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. Infoavond op dinsdag 22 mei om 20 uur in het kantoor van Kaos in
Aalst, Kerkhoflaan 58. KAOS, tel. 053 77 30 30 (elke werkdag van 9 tot 17 uur).
• Pleegouders gezocht. Jeugdzorg in Gezin zoekt mensen die voor korte of langere tijd een kind
of een jongere in hun gezin willen opnemen. Meer info: Jeugdzorg in Gezin vzw, tel. 015 44 00
60, www.pleegzorg.be.

Zesde benefietconcert ten voordele van de vzw NONA
De vzw NONA, die hulp biedt aan Roemeense kinderen, nodigt u van harte uit op haar zesde benefietconcert dat op zaterdag 5 mei om 20 uur doorgaat in de parochiekerk van De
Pinte.
‘Lenteklanken voor Roemenië’ wordt gebracht door
het Vocaal Ensemble Kalliope uit Gent, dat in het voorbije
provinciale koortornooi gerangschikt werd in de hoogste afdeling, namelijk de eredivisie. Kalliope staat onder de leiding van
Sabine Haenebalcke uit De Pinte.
Kaarten kosten 10 euro in voorverkoop en 12 euro aan de ingang, lagereschoolkinderen betalen 5 euro. U kan hiervoor terecht bij het secretariaat van de vzw, Serafien de Ryckelaan 21, tel.
09 282 85 78, e-mail: jan.milh@pandora.be of bij de bestuursleden van de vzw.

Middenstand
Vakantiekrant: publicatie sluitingsdagen middenstand
Om de inwoners van De Pinte - Zevergem tijdig op de hoogte te brengen van de sluitingsdagen
van middenstanders en zelfstandigen brengt Gemeente De Pinte voor de derde keer de Vakantiekrant uit, met de sluitingsdagen tijdens de zomervakantie van 2007.
Deze publicatie zal halfweg juni verdeeld worden in de hele gemeente. Wilt u de sluitingsperiode van uw winkel (ook voor zelfstandigen) laten verschijnen? Gelieve uw gegevens hieronder in
te vullen en ten laatste op maandag 7 mei 2007 aan de communicatieambtenaar te bezorgen. Indien u geen brief ontvangen heeft, geldt deze publicatie als aankondiging.

www.depinte.be

										
29

					
categorie:		
…		
naam: 			
…		
adres:			
…		
verlofperiode:		
…		
wekelijkse rustdag:
…		

Voorbeeld 1			
fitnesscentrum			
Kinefit				
Baron de Gieylaan 73 A 		
za. 14 tot en met zo. 29 juli
zondag				

Voorbeeld 2
reisbureau
Flash Travel
Baron de Gieylaan 6
geen sluiting
zondag

De coördinatie van deze publicatie gebeurt door Isabel Coppens, communicatieambtenaar.
U kan haar bereiken op het nummer 09 280 80 89, fax: 09 282 99 21,
e-mail: communicatie@depinte.be of op het volgende adres:
Gemeente De Pinte
t.a.v. Isabel Coppens
Koning Albertlaan 1
9840 De Pinte

Politie
Zaterdag 9 juni: gratis fietsgraveeractie
Politiezone Schelde-Leie organiseert, samen met het Vast Secretariaat voor het Preventiebeleid,
een gratis fietsgraveeractie op zaterdag 9 juni 2007. U kunt hiervoor terecht in de garage aan de
achterzijde van het gemeentehuis (Koning Albertlaan 1) van 9 tot 12 en 13 tot 16 uur.
In het kader van je fiets wordt gratis je persoonlijk rijksregisternummer gegraveerd. Je vindt dit
nummer terug op je identiteits- en SIS-kaart.
Uw fiets laten graveren, niets dan voordelen
De gravering kan niet worden verwijderd en maakt de fiets veel minder aantrekkelijk voor dieven.
Als de fiets toch gestolen wordt en teruggevonden, kan de fiets gemakkelijk worden terugbezorgd via het rijksregisternummer, ongeacht waar men woont.
Wie zijn fiets wil laten graveren, wordt verzocht zijn identiteits- of SIS-kaart mee te brengen.

Huisnummers
We vestigen er nogmaals de nadruk op dat de eigenaars van gebouwen de huisnummers, welke
door de gemeente toegekend werden, goed zichtbaar aan de straatkant van het gebouw dienen
aan te brengen. Elke bewoner is verplicht die zichtbaar te houden.
De cijfers moeten minimaal 5 cm zijn en goed contrasteren met de achtergrond (artikel 33 reglement Gemeentelijke Administratieve Sanctie).
U zult zich maar in een crisissituatie bevinden en kostbare tijd verliezen doordat hulpdiensten
(brandweer, medische diensten of politie) de woning niet vinden of naar de verkeerde woning
gaan.

Recentste wijzigingen in het verkeersreglement
• Herziening van de voorrangsregels
De regel die bepaalt dat de bestuurder die voorrang heeft, zijn voorrang verliest wanneer hij zijn
voertuig opnieuw in beweging brengt na gestopt te hebben, werd afgeschaft.
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De verplichting om ‘op regelmatige wijze’ van rechts te komen om van voorrang van rechts te
kunnen genieten wordt geschrapt omwille van het feit dat het begrip ‘op regelmatige wijze’ te
vaag is en tot rechtsonzekerheid leidt. Er wordt nu expliciet bepaald dat de bestuurder die uit een
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verboden rijrichting komt niet van de voorrang van rechts geniet.
Dit geldt uiteraard niet voor fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen die uit een straat
met beperkt éénrichtingsverkeer komen (aangegeven met de onderborden M2 of M3). Deze
blijven uiteraard genieten van de voorrang van rechts indien zij niet uit een voor hen verboden
rijrichting komen.
￼				

M2   ￼				

M3

Wie op een kruispunt een doorlopend trottoir of een fietspad overschrijdt, zal voortaan zijn voorrang van rechts ten aanzien van andere automobilisten niet meer verliezen, met dien verstande
dat de bestaande voorrangsregels ten opzichte van weggebruikers die gerechtigd zijn om het
fietspad te volgen (voetgangers, (brom)fietsers), gevrijwaard blijven.
• Plaats van de bestuurders van tweewielige bromfietsen klasse B op de openbare weg
De factor ‘binnen of buiten de bebouwde kom’ die de plaats van de bestuurders van tweewielige
bromfietsen klasse B op de openbare weg bepaalde, wordt opgegeven. De nieuwe factor is de
maximaal toegelaten snelheid die op die openbare weg van toepassing is.
Wanneer de snelheid beperkt is tot 50 km per uur of minder, mogen de bestuurders van tweewielige bromfietsen klasse B in dezelfde omstandigheden het fietspad volgen (aangeduid door het
verkeersbord D7 of door wegmarkeringen zoals bepaald in artikel 74), op voorwaarde dat zij de
andere weggebruikers die zich hierop bevinden niet in gevaar brengen.
Wanneer een hogere snelheidsbeperking geldt, moeten de bestuurders van tweewielige bromfietsen klasse B in dezelfde omstandigheden het fietspad volgen (aangeduid door het verkeersbord
D7 of door wegmarkeringen zoals bepaald in artikel 74), wanneer dit aanwezig en bruikbaar is.
￼			

Wegmarkeringen art. 74￼

		

D7

Verder:
- indien het fietspad gesignaleerd is door het verkeersbord D7 met als onderbord M6, moeten zij
het fietspad volgen;
 ￼				

D7     ￼			

M6

- indien het fietspad gesignaleerd is door het verkeersbord D7 met als onderbord M7, mogen zij
het fietspad niet volgen.
￼
				
D7     ￼			 M7
• Veiligheidsvestjes op auto(snel)wegen
Wanneer u als bestuurder op de autosnelweg of autoweg pech krijgt met de wagen op een plek
waar u niet mag stoppen of parkeren, moet u een retro-reflecterende veiligheidsvest dragen,
zodra u uw voertuig verlaat.
Ook bij ongevallen dient de bestuurder zodra deze in staat is op eigen kracht het voertuig te verlaten de nodige maatregelen te treffen om de veiligheid van het wegverkeer te waarborgen en
moet hij het veiligheidsjasje aantrekken.
Dit geldt zowel wanneer het voertuig op een rijstrook tot stilstand komt of wanneer het op de
noodstopstrook wordt geparkeerd.
Enkel de bestuurder van het pechvoertuig moet de nodige maatregelen treffen om de veiligheid
van het wegverkeer te waarborgen. Bijgevolg dient enkel hij het veiligheidsjasje te dragen. Verder wordt aangeraden dat de overige voertuigpassagiers uit veiligheidsoverwegingen achter de
vangrail plaatsnemen.
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Meer weten? www.wegcode.be
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Resultaten snelheidscontroles 1 januari - 31 maart 2007
Datum
17 januari
19 januari
22 januari
23 januari
29 januari
30 januari
02 februari
09 februari
12 februari
13 februari
27 februari
28 februari
05 maart
09 maart
12 maart
17 maart
21 maart
23 maart
28 maart

Plaats
Toegelaten snelheid
Langevelddreef
50 km/h
N60
90 km/h
Nieuwstraat
50 km/h
Polderdreef
50 km/h
Langevelddreef
50 km/h
Keistraat
50 km/h
Nieuwstraat
50 km/h
Baron de Gieylaan
50 km/h
Oude Gentweg
50 km/h
Keistraat
50 km/h
Langevelddreef
50 km/h
Polderdreef
50 km/h
Polderdreef
50 km/h
Bommelstraat
50 km/h
Langevelddreef
50 km/h
N60
90 km/h
Baron de Gieylaan
50 km/h
Krekelstraat
50 km/h
Langevelddreef
50 km/h

Aantal overtredingen
% overtredingen
6 (op 158 voertuigen)
3,8
25 (op 618 voertuigen)
4,0
16 (op 134 voertuigen)
11,9
5 (op 217 voertuigen)
2,3
2 (op 230 voertuigen)
0,9
16 (op 116 voertuigen)
13,8
21 (op 130 voertuigen)
16,2
20 (op 287 voertuigen)
7,0
23 (op 74 voertuigen)
31,1
20 (op 148 voertuigen)
13,5
13 (op 129 voertuigen)
10,1
13 (op 203 voertuigen)
6,4
17 (op 221 voertuigen)
7,7
10 (op 46 voertuigen)
21,7
42 (op 228 voertuigen)
18,4
7 (op 245 voertuigen)
2,9
20 (op 148 voertuigen)
13,5
24 (op 146 voertuigen)
16,4
8 (op 175 voertuigen)
4,6

Parkeren in Breughellaan en Ooievaarslaan: opgelet!
In straten als de Breughellaan en de Ooievaarslaan wordt op regelmatige basis her en der langs
de openbare weg geparkeerd. U dient natuurlijk rekening te houden met het algemeen verkeersreglement. Dit bepaalt onder meer dat u niet aan beide kanten van de rijweg mag parkeren
indien u hierdoor het doorgaand verkeer hindert (er moet een doorgang blijven van minstens drie
meter).
Er mag ook niet op zebrapaden of andere oversteekplaatsen geparkeerd noch stilgestaan worden
en op minder dan vijf meter voor de oversteekplaatsen. In straten met tweerichtingsverkeer dient
u uw wagen rechts (ten opzichte van uw rijrichting) te parkeren. Verder mag er niet geparkeerd
of stilgestaan worden in de nabijheid van kruispunten; u dient vijf meter vrij te laten gerekend
vanaf de rand van het kruispunt.
Hou de rijweg dus vrij, zodat het ook voor andere weggebruikers veilig blijft.
Meer weten? www.wegcode.be

Gemeentelijk reglement affichering
Verenigingen en scholen uit De Pinte die affiches langs de openbare weg willen plaatsen in hun
gemeente dienen nog steeds aan de bepalingen uit het vroegere aanplakkingsreglement te voldoen. Dit tijdelijke reglement werd op 12 februari 2007 definitief vastgesteld door de gemeenteraad.
Er kunnen maximum 24 affiches verspreid worden. Deze mogen niet groter zijn dan 40 op 60
cm. Er wordt nog steeds gewerkt met genummerde stickers die op de affiche gekleefd dienen te
worden. Deze kunnen afgehaald worden in het Gemeenschapscentrum OCP (Polderbos 20, De
Pinte). Daar moet ook een voorbeeldaffiche afgegeven worden.
Affiches zonder sticker mogen door het gemeentepersoneel van De Pinte en de politie verwijderd
worden. Affiches mogen maximaal vanaf 21 dagen voor tot 7 dagen na de activiteit geplaatst
worden. Niet-naleving en overtreding van dit reglement worden via de gemeentelijke administratieve sancties gesanctioneerd.
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Niet erkende verenigingen, personen en organisaties dienen minstens 30 dagen vooraf een schriftelijke aanvraag in te dienen bij het schepencollege van De Pinte. Afwijkende formaten dienen
eveneens schriftelijk aangevraagd te worden bij het schepencollege.
Routewijzers worden beperkt tot 20 op 50 cm en mogen door middel van koorden of op palen
verspreid worden en dit maximum 2 dagen voor tot 3 dagen na de activiteit. Ook hiervoor is een
sticker noodzakelijk.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de culturele dienst, tel. 09 280 98 41, culturele.dienst@depinte.be of u kunt het volledige reglement downloaden op www.depinte.be (‘Publicaties’ - ‘e-bibliotheek’).

Verslaggeving raden
Samenvatting van de gemeenteraad van 2 januari 2007
• Kennisname geldigverklaring gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober 2006.
• Mededeling benoeming en eedaflegging burgemeester Martin Van Peteghem.
• Installatie gemeenteraadsleden en eedaflegging: Blomme Guy, Claeys Hilde, Defloor An, Dekimpe Luc, Depestele Geert, De Schryver Eva, De Vriese Chantal, D’Hondt Philippe, Lekens Lieven,
Mathys Antoine, Naessens Frans, Overdenborger Herbert, Pieters Odette, Rombaut Willem,
Vanbiervliet Wim, Van Cauwenberge Katie, Van Lancker Lieve, Van Neste Mark, Van Nieuwenhuyze Antoine en Wille An.
• Vaststellen van de rangorde van de gemeenteraadsleden.
• De burgemeester Martin Van Peteghem wordt verkozen verklaard tot voorzitter van de gemeenteraad.
• Afkondiging van de verkiezingsuitslag van de leden van de OCMW-raad en de politieraad.

Samenvatting van de gemeenteraad van 12 februari 2007
• De raad neemt kennis van de bevoegdheden van de leden van het schepencollege. Deze werden gepubliceerd in de infokrant van maart - april 2007 en kunt u vinden op www.depinte.be
bij ‘Bestuur’ - ‘Schepencollege’.
• Goedkeuring huishoudelijk reglement voor de gemeenteraad.
• De raad gaat akkoord met de aankoop van een strook grond in Zevergem, Dorp, van de
Kerkfabriek OLV Hemelvaart voor 6 980 euro.
• De raad verleent goedkeuring aan Imewo om bij de vervanging van de armaturen en/of palen
ingevolge slijtage of schadegevallen met onbekende dader een beperkt mandaat toe te kennen
aan de exploitatiediensten van het infrastructuurgebied van de distributienetbeheerder Imewo
om onmiddellijk over te gaan tot herstelling en dit zonder voorafgaandelijke prijsofferte en
bijhorende goedkeuring.
• De raad verleent goedkeuring aan het ontwerpdossier, opgemaakt door de ontwerpgroep
Abscis uit Sint-Denijs-Westrem voor de inrichting van het kasteelpark Viteux. De geraamde kosten voor inrichting van het kasteelpark Viteux voor een bedrag van 391 219,54 euro worden
eveneens goedgekeurd.
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• De raad verleent goedkeuring aan het ontwerpdossier voor de renovatie en uitbreiding van het
kasteel Viteux, koetshuis en bijgebouwen, opgemaakt door de ontwerpgroep Abscis. De geraamde kosten voor de inrichting van het kasteelpark Viteux voor een bedrag van 389 999,87
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euro worden eveneens goedgekeurd. De geraamde bijkomende kosten voor renovatie bijgebouwen, riolering, toegangshelling rolstoelgebruikers en inrichting sanitair voor een totaal bedrag van 104 431,80 euro worden ook goedgekeurd. Er wordt eveneens goedkeuring verleend
aan de suggesties van de ontwerper voor het aanpassen van raamopeningen in het kasteel en
koetshuis voor een bedrag van 3 655,75 euro.
• Naar aanleiding van de nieuwe samenstelling van de gemeenteraad wordt de samenstelling van
de gemeentelijke MINA-raad aangepast en worden de statuten gewijzigd. De Gemeentelijke
Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (GROS) wordt aan de lijst met erkende adviesraden
toegevoegd.
• Goedkeuring van het aanplakkingsreglement (reglement voor het aanbrengen van publiciteit
met een tijdelijk karakter op de openbare weg). Verval van het tijdelijke reglement. Zie ook
pagina 32, of u kunt het volledige reglement vinden op www.depinte.be bij ‘Publicaties’ in de
e-bibliotheek.
• De raad keurt het reglement klachtenbehandeling goed. Het reglement klachtenbehandeling
wordt geënt op de procedure voor de behandeling van meldingen. Het regelt de procedure
van ontvangst, nummering, antwoord, opvolging en rapportering aan de gemeenteraad. U
gebruikt hiertoe het Contactformulier op pagina 36, of via de site www.depinte.be (bovenaan
links / symbool envelop).
• Aanpassen dienstreglement Plaatselijke Openbare Bibliotheek inzake het aanbieden van informatieve dvd’s.
Punten aangevraagd door gemeenteraadsleden:
• Bespreking overdekte fietsenstallingen aan het station. Er wordt gezegd dat er een groot tekort
is aan overdekte fietsenstallingen. De NMBS heeft in 2006 een bouwaanvraag ingediend voor
het realiseren van een overdekte fietsenstalling voor een 280-tal fietsen. Eind vorig jaar heeft
het schepencollege hiervoor gunstig advies verleend aan de hogere stedenbouwkundige overheid. In maart 2007 werd met de werken gestart.

Uit de adviesraden
Punt MINA-raad 2006-12-21:
• Ontwerp parkaanleg kasteelpark Viteux. Toelichting door het ontwerpbureau Abscis.
Vraag om advies.
Frank Van Kerkhove van het studiebureau ABSCIS geeft toelichting en overloopt het advies
van 28 april 2006 van de MINA-raad. De MINA-raad ging toen akkoord met de voorgelegde
voorontwerpplannen onder bepaalde voorwaarden. Voorwaarden en advies zijn te lezen in het
verslag van de MINA-raad van 21 december 2006 dat u kunt vinden op www.depinte.be bij
‘Publicaties’ - ‘e-bibliotheek’.
De MINA-raad geeft gunstig advies met betrekking tot het voorgelegde ontwerpplan. Het gemeentebestuur moet erop toezien dat de evenementen die er georganiseerd worden, voldoen
aan de voorwaarden van de concessie-overeenkomst.
Punt Adviesraad voor Veiligheid en Verkeer 2006-12-13:
• Verkeerssituatie Leeuwerikstraat
Bespreking vernieuwing weg in de Leeuwerikstraat naar aanleiding van de geplande rioleringswerken.
Fietsers die op de hoek Leeuwerikstraat - Nazarethstraat willen oversteken komen in een gevaarlijke situatie terecht, wegens het ontbreken van een duidelijke verkeersafwikkeling voor de
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autobestuurders op het kruispunt en het niet aanwezig zijn van een fietspad.
De raad adviseert om, in het kader van een definitief ontwerp, de situatie omtrent de oversteekplaats voor fietsers te herbekijken rekening houdend met het feit dat de fietsers een zo goed
mogelijk zicht dienen te hebben op het verkeer dat het kruispunt opkomt.

Vragen voor het gemeentebestuur?
• Vragenhalfuurtje voor de bevolking
Sinds verschillende jaren is het vragenhalfuurtje voor inwoners in het leven geroepen. Zo kunnen
inwoners van De Pinte - Zevergem rechtstreeks informatie vragen aan leden van de gemeenteraad.
Wanneer? Een half uur voor de start van de openbare vergadering van de gemeenteraad.
(De data van de eerstvolgende gemeenteraden vindt u op www.depinte.be bij ‘Bestuur’ ‘Gemeenteraad’ - ‘Agenda’ van zodra de agenda beschikbaar is.)
Waar? In de raadzaal van het gemeentehuis, Koning Albertlaan 1, De Pinte.
De vraagsteller dient persoonlijk aanwezig te zijn om zijn vraag te stellen en ten minste vijf dagen
voor de zitting zijn vraag duidelijk en bondig via de secretaris door te geven (secretaris@depinte.
be, Koning Albertlaan 1, De Pinte). Gelieve ook naam en adres (van de vraagsteller) en voor wie
de vraag gericht is (een groep gemeenteraadsleden, het college van burgemeester en schepenen,
de gemeenteraad) te vermelden. Maximum twee vragen per inwoner.
• Contactformulier
Heeft u een vraag, bedenking of suggestie voor het bestuur? Dan kunt u hiervoor ook het
Contactformulier gebruiken dat u hierna vindt of op www.depinte.be (bovenaan links - symbool
envelop). Uw melding wordt voorgelegd aan het schepencollege en verder opgevolgd door de
betrokken dienst. U ontvangt steeds een antwoord.
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Meldingen
Contactformulier
U vindt ook een Contactformulier op www.depinte.be onder ‘Leven & Wonen’ (elektronische
verzending mogelijk).
Heeft u vragen, opmerkingen, klachten of suggesties in verband met onze gemeente?
Vul onderstaand formulier in.
Enkele voorbeelden van meldingen:
• Onveilige verkeerssituatie
• Vandalisme
• Sluikstorten
Defecten aan de openbare verlichting kunt u melden via
www.straatlampen.be of via het gratis nummer 0800 6 35 35.
Meldingen van sluikstorten kunnen rechtstreeks doorgegeven worden aan de milieudienst,
milieudienst@depinte.be, tel. 09 280 80 24 (milieuambtenaar Ingrid Scheerlinck).
Noteer hieronder uw vraag, probleem of opmerking.
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
Noteer hieronder het adres indien uw opmerking een bepaalde plaats betreft.
Straat: .......................................................................................................................................
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

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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Gemeentesecretaris: V. Goethals
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