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Agenda juli - augustus 2007
Juli

ma. 9/7

zo. 1/7

vanaf 9 uur - Leiestreek - gratis
Fietstfeest - zie p. 21
Toerisme Leiestreek
www.toerisme-leiestreek.be

zo. 1/7

van 10 tot 20 uur - Putstr. 38 /
Sint-Denijs-Westrem - gratis
24ste Groepstentoonstelling
Galerij De Stallinge
Raphaël De Meyer:
09 220 03 32

zo. 1/7

om 11 uur - gemeenteplein
- gratis / BBQ: E 13 / E 6 (kind.)
Gratis aperitiefconcert met
aansluitend BBQ (12.30 uur)
Harmonieorkest De Pinte:
0476 28 55 07
www.harmonieorkest.be

zo. 1/7

vanaf 11.30 uur - Nazarethstraat
- gratis inkom / eetfestijn: E 12,5
Buurtfeest Ezelhoek - zie p. 14
Wijkcomité Ezelhoek
Johan Vandevelde: 09 282 29 78

zo. 1/7

om 14 uur - sportterreinen ‘Het
Wijngaardeke’ - gratis inkom
Straatfeest - zie p. 13
Buurtvereniging Het
Wijngaardeke Willy Hoof:
09 385 65 82

ma. 2/7

vr. 6/7

za. 7/7

za. 7/7

zo. 8/7

van 17 tot 19.30 uur - zaal
Begonia / Pintestr. 29-33
Bloedcollecte
Vr. Vrijwillige Bloedgevers DP
Chris Afschrift: 09 282 73 42

za. 18/8

om 9 uur - ingang de Putten,
Meersstraat / Melsen
Knip-je-wilgje (meebrengen:
laarzen, werkhandschoenen,
snoeitang)
Natuurpunt Boven-Schelde
Fernand Daenekynt:
09 362 79 78

za. 18/8

vanaf 14 uur - voetbalveld kerk
Zevergem - gratis inkom
Gringo Summer Edition - zie
p. 15
Chiro De Regenboog
www.chirozevergem.be

za. 18/8

om 14 uur - Scheldevelde supporters welkom
Viswedstrijd ‘Wisselbeker
Emiel De Vuyst’ /
Kampioenschap 2007: 4de
reeks
De Scheldeveldevissers
Werner De Klerck: 09 282 99 01

zo. 19/8

vanaf 15.30 uur - centrum
Zevergem
Zevergemse duatlon zie p. 21
Marc Devoldre: 09 385 66 82

ma. 20/8

van 14 tot 18 uur - gratis
Koffietafel met wafels zie p. 13
Mieregoedbuurtcomité
Geert Van Hoecke: 09 221 41 59

wo. 22/8

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

vanaf 18.30 uur - inschrijving
vereist
Diner Dansant met Bobby
Setter - zie p. 13
Mieregoedbuurtcomité
Geert Van Hoecke: 09 221 41 59

vr. 24/8

om 17.45 uur - kapel EkeLanduit
Opluisteren mis
Seeveringa-koor
Eddy Detemmerman: 09 385 57 77

vanaf 18.30 uur - Moerkensheide
6de jogging JV De Pinte - zie
p. 21
JV De Pinte
Etienne De Bie: 09 282 76 91

vr. 24/8

om 21.30 uur (tot 0.00 uur)
- kerk Zevergem - gratis
Europese nacht van de
vleermuis: nachtwandeling
(meebrengen: zaklamp)
Natuurpunt Boven-Schelde i.s.m.
JNM Bovenschelde
Christiaan De Schuijmer:
09 225 71 35

van 17 tot 19.30 uur - zaal
Begonia / Pintestr. 29-33
Bloedcollecte
Vr. Vrijwillige Bloedgevers DP
Chris Afschrift: 09 282 73 42

di. 10/7

om 20 uur - OCP - gratis
Feest Vlaamse
Gemeenschap: jazzcombo
Marc Mathys - zie p. 11
Gemeente De Pinte, OCP:
09 280 98 40

do. 12/7

vr. 13/7

za. 14/7

zo. 15/7

vr. 27/7

zo. 29/7

vanaf 16 uur - Pintestraat - gratis
inkom / beenham: E 10 / E 6 /
gratis
Pintestraatfeesten - zie p. 14
deplattedeur@skynet.be
om 10 uur (eigen wagen) lokaal De Havik / Sportwegel 7
- E 12,5 / E 8 (kinderen)
Grote BBQ op kampterrein
in Paliseul
Eenheidscomité De Havik
Tom Hemelaer: 0495 24 67 57

vanaf 18.45 uur - feestzaal
Mieregoed - E 3 (boven 12 j.)
Mieregoedjogging - zie p. 21
Mieregoedbuurtcomité
Geert Van Hoecke: 09 221 41 59

di. 10/7

om 20 uur - kantine Zevergem
Sportief
Avondjogging Zevergem - zie
p. 21
Antoine Mathys: 09 282 60 73
om 14 uur - garage achterzijde
gemeentehuis
Fietsenverkoop - zie p. 8
Gemeente De Pinte
Technische dienst: 09 280 80 20

vr. 17/8

doorlopend - Topsporthal en
Sint-Pietersplein/ Gent
Tour de France:
- Gentse Fietstoeren - zie p. 21
- Feest mee aan den arrivée
- zie p. 22
www.tourgent.be

(24/7, 9/8 en 21/8) om 19.15
uur - kerk Zevergem
Fietsen - zie p. 13
Buurtvereniging Het
Wijngaardeke i.s.m. KVLV
Zevergem
Willy Hoof: 09 385 65 82
om 14 uur - OCP - gratis
Fietsen
Okra De Pinte
Erick Baerts: 09 282 54 87
de hele dag - Scheldevelde
- supporters welkom
Marathonwedstrijd
De Scheldeveldevissers
Werner De Klerck: 09 282 99 01
om 8.30 uur - Schraaienstr. 9 /
Eke - E 6
Ontbijt + fietsttocht in de
Leietreek
VELT Scheldevallei
Mo Van de Velde: 09 282 80 11

Augustus
vr. 10/8

om 14 uur - OCP - gratis
Fietsen
Okra De Pinte
Erick Baerts: 09 282 54 87
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za. 25/8

zo. 26/8

om 10 uur - kerk Merelbeke
- gratis (carpooling)
Zeehonden spotten i/d
Westerschelde (inschrijving
vereist)
Natuurpunt Boven-Schelde
Jan Verhoeye: 09 384 34 92

zo. 26/8

di. 28/8

om 13.30 uur - Dorp Zevergem
Fietstocht		
Landelijke Gilde Z-DP
Stefaan Botterman: 09 282 9150

om 19 uur (t.e.m. 31/8) - RVT
Scheldevelde - gratis
Vakantiekamp RVT
Scheldevelde - zie p. 32
RVT Scheldevelde: 09 282 32 54

Gezinsbond De Pinte
Armand Van Raemdonck:
09 282 78 88
vr. 31/8

om 9 uur - Kerkplein inschrijving vereist
55+: Bezoek Oudenaarde
en Maarkedal, o.a.
koetsenmuseum en
huifkarrentocht

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

Ruimtelijke ordening & Werken
Openbare werken: Vredestraat en Borluutlaan
• Werken Vredestraat
Eind mei zijn de wegen- en rioleringswerken gestart in de Vredestraat. De werken omvatten de
heraanleg van de voet- en fietspaden en het vernieuwen van de riolering tussen Kasteellaan en
Polderdreef.
Er wordt een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd aan de kant van de huizen, de opvang van
vuil water en regenwater zal hierdoor afzonderlijk gebeuren. Aan de kant van de gemeentelijke
begraafplaats en de school wordt enkel een regenwaterleiding geplaatst.
De TMVW zorgde voor een tijdelijke bovengrondse distributieleiding voor het drinkwater, gezien
de drinkwaterleiding in functie van de aanleg van de riolering dient aangepast te worden en ineens wordt vernieuwd.
De nutsmaatschappijen Telenet en Eandis zullen hun bovengronds net ondergronds brengen.
Ook de verlichtingspalen worden vervangen en er komt een accentverlichting ter hoogte van de
oversteekplaats voor voetgangers aan de school. Deze werken volgen na de rioleringswerken en
voor de start van de bovenafwerking van het voet- en fietspad.
Geen doorgaand verkeer mogelijk
Doorgaand verkeer in de Vredestraat is onmogelijk tijdens de uitvoering van de werken. De parking aan het kerkhof is eveneens niet toegankelijk. Tijdens de werken kan er geparkeerd worden
aan het Europaplein. Er zal eveneens geen toegang zijn vanuit de Vredestraat naar de gemeenschapsschool.
Omlegging
Ter plaatse kunt u de omlegging volgen. Ook de bussen van De Lijn volgen een aangepaste route:
vanuit de Polderdreef, via Hugo Verriestlaan, Kasteellaan, Borluutlaan, Baron de Gieylaan en omgekeerd.
Einde werken
De uitvoeringstermijn voor de rioleringswerken bedraagt 35 werkdagen. De aannemer bvba
Roegiers uit Assenede zorgt voor de uitvoering van de werken.
De einddatum van de werken is – zonder onvoorziene omstandigheden – voorzien midden september 2007.
Het toezicht op de werken gebeurt door de gemeentelijke technische dienst.
Contactpersoon: Koen De Bleeckere, tel. 09 280 80 25.
• Werken Borluutlaan
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Er zijn rioleringswerken gepland in de Borluutlaan.
Deze zulllen starten begin augustus (na het bouwverlof van de aannemer) en vermoedelijk duren
tot in september van 2007.
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Start werken Kasteelpark Viteux in het vooruitzicht
Vijf jaar na de beslissing van de gemeenteraad
(op 27 mei 2002) om het kasteelpark Viteux aan
te kopen, kan er definitief werk gemaakt worden van de restauratie en renovatie van het kasteel Viteux en haar bijgebouwen.
Na een lange weg met te volgen procedures wil
het gemeentebestuur deze werken officieel starten op zaterdag 30 juni 2007. Op dat moment
wordt de voordeur van het kasteel tijdelijk symbolisch gesloten om met de werken te starten.
Deze werken zullen vermoedelijk tegen mei volgend jaar afgerond kunnen worden.
Intussen liep het openbaar onderzoek af voor twee deelprojecten, het woonproject ‘De Woongaard’ en de heraanleg van het park.
Renovatie kasteel en bijgebouwen
Voor de renovatie (en uitbreiding) van het kasteel, het koetshuis en de stallingen is de bouwaanvraag van de gemeente vergund op 29 mei 2007 door het Agentschap voor Ruimtelijke Ordening,
Wonen en Onroerend Erfgoed Gent (verkort: A RWO, voorheen: AROHM). Voor dit dossier was er
geen openbaar onderzoek nodig; het werd rechtstreeks behandeld door het A RWO.
Renovatie en herinrichting park en voortuin
De groep Abscis stond in voor het ontwerp van de heraanleg van het kasteelpark en de voortuin. Dit plan werd goedgekeurd door de gemeenteraad, na het inwinnen van de adviezen van
de Mina-raad en de Gecoro. Hiervoor werd er een openbaar onderzoek gestart dat afgesloten
werd op 7 mei 2007. Er werden geen bezwaren ingediend. Vervolgens werd ook dit dossier
overgemaakt aan het A RWO voor het verkrijgen van een bouwvergunning. Momenteel wachten
we nog op de vergunning (stand van zaken midden juni). Vermoedelijk volgt deze in de maand
september. Na ontvangst van de bouwvergunning, kan er gestart worden met de voorbereidende
werken. De werken zullen gefaseerd moeten gebeuren, in functie van de werken aan het kasteel
en het woonproject.
Woongaard - een voorbeeld woonproject voor levenslang wonen
Op 3 mei 2007 liep het openbaar onderzoek af voor de bouw van de drie meergezinswoningen.
Er werd één bezwaarschrift ingediend, waarmee rekening gehouden zal worden bij de uitvoering
van de werken. De plannen werden voor advies doorgestuurd naar het A RWO. De goedkeuring
van de bouwaanvraag door het schepencollege wordt verwacht na het bouwverlof (eind augustus - midden september 2007)*. Dit project omvat de bouw van 28 woongelegenheden.
Met de opbrengst van de verkoop van de gronden voor dit project kan de gemeente de twee
andere projecten, kasteel en park, bekostigen. Wanneer de gemeente de bouwvergunning ontvangt, kan er gestart worden met de bouw van de woongelegenheden. De werken zullen vermoedelijk duren tot eind 2008*.
* Data onder voorbehoud.
De drie dossiers liggen ter inzage bij de gemeentelijke technische dienst.

“Eindelijk overdekte fietsenstallingen aan het station!”
Zo zult u wel denken.
Zoals u intussen wellicht gemerkt heeft, werd er enige tijd terug gestart met de voorbereidende
werken voor de overdekte fietsenstallingen aan het station van De Pinte.
Wegens kwaliteitsproblemen van de te plaatsen overkapping voor die fietsenstallingen was er een
belangrijke vertraging bij de uitvoering.
De NMBS is met de uiteindelijke plaatsing pas kunnen starten begin juni. Intussen is de ingebruikneming een feit en hopen we dat de fietsers dit bijkomende comfort zullen weten te waarderen.
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De NMBS excuseert zich voor de ongemakken als gevolg van de vertraging.
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Ook parking station intussen een feit
De NMBS heeft, in samenwerking met het gemeentebestuur van De Pinte, een nieuwe bijkomende parking aangelegd. Sinds begin mei is deze nieuwe parking voor 62 wagens
ter beschikking van de treinreizigers. U vindt de parking in de Groenstraat, tussen de twee
spoorlijnen (richtingen Deinze en Oudenaarde).
We dringen er op aan zo veel mogelijk gebruik te maken van deze parking, zo wordt parkeeroverlast langs de toegangswegen naar het station voorkomen.

Weinig mensen kennen het RESOC (Regionaal Economisch en Sociaal Overlegcomité) of de SERR
(Sociaal-Economische Raad voor de Regio). Dit is helemaal niet vreemd, want ze bestaan nog
maar sinds juli 2006. Deze organisaties werken het beleid uit voor onze regio wat betreft allerhande sociaal-economische onderwerpen.
De regio, dat zijn al de gemeenten van het Meetjesland, de Leiestreek en de Schelde - zeventien
in totaal -, waaronder De Pinte. De partners, dat zijn de werkgevers- en werknemersorganisaties,
de provincie, de VDAB en een delegatie van al de derdenorganisaties uit onze regio.
Er komen grote infrastructuurwerken op ons af in de toekomst, onze plattelandskernen moeten commercieel én economisch leefbaar kunnen blijven en er is oog nodig voor een goede
omgeving voor startende bedrijven. Ook op het vlak van tewerkstelling en dan vooral op het
vlak van de mensen die door omstandigheden achterblijven, zelfs in periodes dat het economisch
goed gaat, kunnen we samen als regio nog veel verwezenlijken. U zult niet enkel van het RESOC
en de SERR horen in de toekomst, u zal het vooral zien!

Leven & Wonen
Wettelijk samenwonenden krijgen erfrecht
Sinds 18 mei 2007 kunnen wettelijk samenwonenden van elkaar erven. De langstlevende wettelijk
samenwonende partner zal op grond van de wet het vruchtgebruik erven van de gemeenschappelijke verblijfplaats en het daarin aanwezige huisraad. Dit geldt echter niet voor (klein)kinderen
die wettelijk samenwonen met diegene die een erfenis nalaat.
Net zoals bij echtgenoten kan het vruchtgebruik op de gezinswoning en het huisraad enkel omgezet worden met de instemming van de langstlevende wettelijk samenwonende partner.
Er verandert ook iets als het koppel een testament maakt. Als de overleden partner geen kinderen
heeft, kan hij zijn volledige nalatenschap aan zijn partner schenken.
Voorheen hadden de ouders van de overledene zonder kinderen recht op de helft van de nalatenschap.
‘Wettelijke samenwoning’
Wettelijke samenwoning is het samenleven van twee personen die een verklaring bij de dienst
bevolking van hun gemeenschappelijke woonplaats afleggen. Om deze verklaring te kunnen afleggen mogen geen van beiden gehuwd zijn of verbonden door een andere verklaring van wettelijke samenwoonst.
Bedoeling hiervan is een aantal rechten en plichten te voorzien die enigszins vergelijkbaar zijn
met deze binnen een huwelijk (onder andere over het bijdragen in de lasten van het samenleven,
het aangaan van schulden, regelingen omtrent de kinderen, de onroerende goederen, ...). Het
afleggen van de verklaring van wettelijke samenwoning veronderstelt dat de partijen juridisch
bekwaam zijn om contracten aan te gaan.
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Dit is niet hetzelfde als een samenlevingscontract. Daarin leggen twee personen afspraken vast en
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bepalen ze wie wat bezit. Dat contract wordt bij een notaris of een advocaat afgesloten.
Wanneer stopt de wettelijke samenwoning?
Door huwelijk, overlijden, vonnis, een verklaring van beëindiging door beide partners bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de woonplaats van één van de partners. Door een éénzijdige
verklaring; in dit geval moet de partner, die de verklaring aflegt, wel vooraf de kosten betalen van
bekendmaking door de gerechtsdeurwaarder aan de andere partner en de bekendmaking aan de
ambtenaar van de burgerlijke stand.

De PIN- en PUK-code van uw elektronische identiteitskaart vergeten?
De PIN-code dient u in te geven op het moment dat u zich wenst te identificeren met uw elektronische identiteitskaart. De dienst bevolking heeft u de mogelijkheid geboden om deze PIN-code
te wijzigen bij het afhalen en activeren van de nieuwe kaart.
Indien u deze PIN-code vergeten bent of indien de PIN-code geblokkeerd is, dient u zich terug
aan te bieden bij de dienst bevolking van uw woonplaats, samen met de brief waarin de PIN-code
en de PUK-code staat. Met de PUK-code kan u bij de dienst bevolking uw PIN-code wijzigen of
deblokkeren.
Bij verlies PIN, maar PUK bekend, kan de bevolkingsdienst een nieuwe PIN-code
creëren;
Bij verlies PIN en PUK, moet u een nieuwe identiteitskaart aanvragen!
PUK: Personal Unlocking Key (om de PIN-code te wijzigen of te deblokkeren)
PIN: Personal Identification Number (persoonlijk identificatienummer of code, is ook uw elektronische handtekening)

Hulp nodig bij het invullen van de belastingaangifte?
De zitdag voor het invullen van de belastingaangifte in De Pinte ging door op woensdag 20 juni
2007 (deze informatie was nog niet beschikbaar bij de opmaak van de vorige infokrant).
Belastingplichtigen kunnen hun aangifte eveneens laten invullen bij de FOD Financiën,
Zuiderpoort Blok B, Gaston Crommenlaan 6, 9050 Gent en dit tot de uiterste datum voor het
indienen van de aangifte (4 juli 2007).
Federale Overheidsdienst Financiën
Controle Gent 12
tel. 02 579 21 50

Stormwinden 18 en 19 januari 2007 erkend als ramp
Tijdens de maand januari 2007 (18 en 19 januari) werd Oost-Vlaanderen getroffen door een uitzonderlijke storm. Deze ramp werd op de Ministerraad van 30 maart 2007 als ramp erkend. Deze
erkenning werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 10 mei 2007. De Pinte - Zevergem
werd aangeduid als erkende gemeente.
Zowel particulieren als rechtspersonen die door één van deze rampen schade geleden hebben,
kunnen een dossier indienen bij de provinciegouverneur, dienst Rampenfonds, om een eventuele
financiële tegemoetkoming te krijgen. Deze dienst onderzoekt de aanvraag en bepaalt de vergoeding.
De uiterste indieningsdatum is bepaald op 31 augustus 2007, maar het Rampenfonds vraagt
niet te wachten met het indienen van uw aanvraag tot die datum. Volgens de prognose van de
gouverneur moeten alle dossiers van de tot vandaag erkende rampen tegen eind maart 2008
worden afgehandeld.

www.depinte.be
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Tussenkomst verzekering
Bij natuurrampen
Vanaf 1 maart 2007 worden de natuurrampen eveneens door de brandverzekering vergoed. Onder natuurrampen wordt verstaan:
- overstroming
- aardverschuiving
- aardbeving
- opstuwen of overlopen van openbare riolen
Als gevolg van deze nieuwe regelgeving komt het Rampenfonds niet tussen bij deze natuurrampen, tenzij:
- de limiet van de individuele verzekeringsonderneming is bereikt
- de getroffen goederen niet verzekerd zijn omwille van de financiële toestand van de geteisterde
Bij stormschade
Bij stormschade kan de geteisterde nog steeds een aanvraag tot financiële tegemoetkoming indienen bij het Rampenfonds, nochtans is stormschade verplicht opgenomen in de brandverzekering. Bij een eventuele tussenkomst van het Rampenfonds wordt drie vierden van het uitbetaalde
bedrag door de verzekering in mindering gebracht.
Met uw vragen kunt u terecht bij de financiële dienst van De Pinte, Cecile Vlerick,
tel. 09 280 80 94, e-mail: cecile.vlerick@depinte.be.
Federale directie Algemene Zaken, Dienst Rampenfonds
Sint-Michielshelling 7, 9000 Gent

Gemeente zoekt:

enthousiaste vrijwilligers die willen meewerken bij de technische begeleiding van activiteiten in de cultuurzaal van het Ontmoetingscentrum.
Ben je een beetje op de hoogte van professionele licht- en of geluidsinstallaties? Ben
je geïnteresseerd om deel uit te maken van de groep technici die tijdens activiteiten in
de cultuurzaal van het Ontmoetingscentrum Polderbos (OCP) zorgt voor de technische
omkadering (licht en geluid)?
Dan kan je je gegevens doorgeven aan de culturele dienst in het Ontmoetingscentrum
(tel. 09 280 98 41, culturele.dienst@depinte.be, Polderbos 20, De Pinte). Je zal dan
later uitgenodigd worden voor een gesprek.
Met alle verdere vragen en/of opmerkingen kan je uiteraard ook terecht bij de culturele
dienst.

Van De Pinte naar de Tour de France? Volg De Lijn!
Maandag 9 juli staat al in het geheugen gegrift van
alle wielerfanaten in België. Dan is het eindelijk zover en komt de Tour de France naar Gent! Gent zal
die dag makkelijk te bereiken zijn met het openbaar
vervoer, of de echte sportievelingen kunnen het ook
proberen met de fiets.
Voor diegene die het liever rustig houden, volgt hieronder een overzichtje met de mogelijke verbindingen tot in Gent:

www.depinte.be

Inwoners van De Pinte kunnen Gent bereiken via de lijnen 76: De Pinte-Gent-Lokeren en 78:
Zevergem-De Pinte-Gent-Lokeren. Andere mogelijkheden om naar Gent te komen die dag zijn
de lijnen 34: De Pinte-Latem-Gent-Beervelde-Lokeren, 35: De Pinte-Latem-Gent-Wetteren en 36:
De Pinte-Latem-Gent-Zele-Hamme ter hoogte van De Pinte station Florastraat en de belbus 45:
De Pinte-Nazareth tot Maalte met overstap op lijn 1: Gent Flanders Expo.
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Voor meer informatie over het aanbod van De Lijn en de vertrek- en aankomsttijden kunt u onze
site raadplegen: www.delijn.be.
Voor bijkomende informatie over de Tour in Gent ga je naar www.tourgent.be of tel. 09 210 10 10.
Zie ook pagina 21 en 22.

Gentse feesten? Volg De Lijn!
Van 14 tot 23 juli 2007 staat Gent weer op zijn kop! De Gentse Feesten zullen naar goede gewoonte zorgen voor tien dagen vol spetterende acts en talrijke optredens.
De Lijn zorgt er ook dit jaar voor dat uw verplaatsing van en naar de Gentse Feesten zo simpel is
als een frisse pint bestellen op de Korenmarkt, dit de klok rond. Vaarwel parkeerproblemen!
Feestenbussen
Er rijden opnieuw speciale Gentse Feestenbussen (nachtbussen) naar De Pinte en Zevergem. De
feestenbussen vertrekken op de Korenmarkt om 0.30 uur, 2.15 uur en 4.00 uur.
Pendeltram
De pendeltram Flanders Expo - Gent-Sint-Pieters - Korenmarkt rijdt 24 uur op 24.
Dienstregeling overdag
Trams
Tijdens de Feesten blijft de normale dienstregeling behouden. Vanaf 14 uur zullen de trams de
feestenzone vermijden:
Lijn 4 brengt u dan van Gent Sint-Pieters tot aan de Geldmunt, en vanuit Gentbrugge Moscou tot
aan de halte Duivelsteen.
Lijn 1 stopt dan richting Korenmarkt aan de Sint-Niklaasstraat en keert dan via de Veldstraat terug
naar Flanders Expo.
Bussen
Na 19 uur rijden er geen bussen meer over het Sint-Baafsplein.
Folder
U kunt de volledige folder downloaden op www.delijn.be/oostvlaanderen. Klik op ‘Volg De Lijn
naar de Gentse Feesten’. U vindt de link onderaan de pagina. Zie ook www.gentsefeesten.be.

Zaterdag 7 juli: Verkoop gevonden fietsen
Het gemeentebestuur gaat over tot de verkoop van achtergelaten en gevonden fietsen op zaterdag 7 juli om 14 uur aan de garage / achterzijde van het gemeentehuis (zijde Koning Albertlaan).
De aangekochte fietsen dienen ter plaatse betaald en dadelijk meegenomen te worden.

Milieu & Duurzaamheid
Milieukalender
• Huisvuil
Er is geen huisvuilophaling in de week van 16 juli tot en met 22 juli en in de
week van 13 augustus tot en met 19 augustus.
Aan de inwoners wordt gevraagd om hier op voorhand rekening mee te houden. Ook de ophalers
van huisvuil en de toezichters op het containerpark hebben immers recht op vakantie. Gaat u met
vakantie, spreek dan eventueel uw buur aan om de vuilzak buiten te zetten.

www.depinte.be
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• Containerpark
Het containerpark is gesloten op vrijdag en zondag en op wettelijke feestdagen.
Tevens gesloten op woensdag 11 juli en van maandag 16 juli tot en met zaterdag 21 juli.
• Composteren
Interesse in de aankoop van een compostvat? Bestellen kan bij de milieudienst, tel. 09 280 80 24,
milieudienst@depinte.be. Een compostvat kost 10 euro, een beluchtingsstok 1,50 euro (levering
aan huis inbegrepen).
Voor een goede opstart van het composteringsproces raden wij aan een hoeveelheid compostwormen in het compostvat te brengen. Tijdens elke demonstratie composteren kan u gratis compostwormen afhalen (bijvoorbeeld in een plastieken potje). De eerstvolgende demonstratie gaat
door op zaterdag 29 september van 14 tot 17 uur. Meer info volgt in de volgende infokrant.
• Herbruikbare goederen
De vzw Ateljee (tel. 09 224 07 15) haalt gratis de herbruikbare goederen op na telefonische
afspraak. U kan ze ook zelf naar De Kringwinkel Ateljee brengen in Deinze, Slachthuisstraat 18
(open van maandag tot vrijdag van 10 tot 18 uur en op zaterdag van 10 tot 17 uur).
• 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 (schrijfpapier, 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).

Gemeentelijke milieu- en natuurraad:
oproep naar geïnteresseerde inwoners
De gemeentelijke MINA-raad telt 24 stemgerechtigde leden. Deze groep bestaat uit afgevaardigden van de representatieve verenigingen, van de erkende adviesraden en van de scholen, een
afgevaardigde van het OCMW en een groep geïnteresseerde inwoners.
Wie meent een zinvolle bijdrage te kunnen leveren op het vlak van milieu, natuur en duurzaamheid in onze gemeente, kan zich melden tot uiterlijk woensdag 29 augustus 2007 met een
eenvoudig schrijven aan:
Milieudienst
Ingrid Scheerlinck
Gemeentehuis, Koning Albertlaan 1, 9840 De Pinte
e-mail: milieudienst@depinte.be
Voor info kan u terecht op het nummer 09 280 80 24 (milieudienst).

www.depinte.be
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Inzameling taxussnoeisel ten voordele van ‘Kom op tegen
Kanker’
In snoeisel van taxus zit baccatine, een stof die
gebruikt wordt bij de aanmaak van geneesmiddelen ter bestrijding van sommige kankers.
Vanaf 2 juli tot eind september 2007 kan taxussnoeisel aangeboden worden op het containerpark. Daartoe zijn bakken voorzien die zich bevinden op het niet-betalend gedeelte van het
containerpark.
Per ingezamelde kubieke meter gaat er 40 euro
naar ‘Kom op tegen Kanker’.
Doe mee aan deze actie: lever vers, zuiver
en droog snoeisel van uw taxushaag af in het
containerpark.
Het taxussnoeisel dient gescheiden van
de rest van het groenafval aangeboden te
worden op het niet-betalend gedeelte van
het containerpark. Ander groenafval is bestemd voor het betalend gedeelte.
Voor info: milieudienst, tel. 09 280 80 24, milieudienst@depinte.be

Afvalpreventietip
Op uitstap tijdens de vakantie? Het kan ook afvalarm.
De picknick in een mand of linnen tas kan afvalarm. Verpak de etenswaren in bewaardozen in
plaats van in folies. Gebruik geen wegwerpborden, wegwerpbestek of plastic bekertjes. Hiervoor
zijn afvalarme alternatieven. Linnen servetten zorgen voor een romantische toets. En frisdrank uit
statiegeldflessen zorgt eveneens voor minder afval.
Hou het ook netjes. Gooi het afval in een vuilnisbakje of neem het mee terug naar huis.

www.fermweb.be
Met de boerderij in je rugzak
Op zoek naar hoeveproducten in jouw buurt?
Via een ingebouwde zoekmotor kan je op www.fermweb.be op zoek gaan
naar hoeveproducenten in jouw buurt, het aanbod raadplegen en bestellingen
plaatsen.
De Vlaamse overheid en het Steunpunt Hoeveproducten lanceerden de site in 2006. Zo willen ze
het gebruik van hoeveproducten stimuleren.
Meer info op www.fermweb.be.

www.depinte.be
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Cultuur & Vrije tijd
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 BRTNFilharmonisch 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?

Fotoclub De Spiegel De Pinte stelde tentoon in 27 etalages in het centrum van De Pinte. Het enthousiasme was groot en de reacties positief. Alle deelnemers verdienden meer dan een bloempje.
Over twee jaar streven wij naar een tiendaagse van de fotografie in onze gemeente. Wij hebben
ook nog andere plannen; in samenwerking met Suverlike brengen wij op het einde van het jaar
een Armeens acapella kwintet naar onze streken. Meer informatie volgt als de laatste gegevens
bekend zijn.
Voor inlichtingen over de fotoclub kan je steeds terecht bij Freddy Buysse, Leliestraat 30, tel. 09
282 67 35 of bij Leo Van Steenbergen, Vennenbos 14, e-mail: leo.vansteenbergen@skynet.be.

Nieuw schooljaar!
Wij wensen alle lezers en lezeressen van deze Infokrant een zonovergoten prettige vakantie!
Ondertussen bereiden wij samen met onze docent Igor Preys een nieuw ‘schooljaar’ voor, dat van
start gaat op woensdag 12 september 2007.
Indien uw hobby tekenen, schilderen of kortom het beoefenen van beeldende kunst is, dan bent
u bij ons aan het juiste adres. Iedere woensdagavond, van 19 tot 22 uur, kan u in een leuke ‘onder vrienden’ sfeer, in onze Kunstkelder van het Kasteel Scheldevelde, uw creativiteit de vrije loop
laten.
Hier alvast een greep uit onze aanbiedingen voor het ‘schooljaar 2007-2008’: introductie in waarnemingstekenen, basis schilderen met dekkende verf, modernisme in de schilderkunst, mail-art,
enzovoort. Voor elk wat wils en uitermate leerrijk.

www.depinte.be
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Jongeren vanaf zestien jaar zijn eveneens welkom en genieten van een studententarief.
U heeft er zin in … wacht dan niet langer en schrijf u vandaag nog in!
ARTistieke groeten en tot in september!
Info:
ART @ DE PINTE vzw
• Eddy De Haese, tel. 09 282 94 66, e-mail: eddy.de.haese@pandora.be
• Karina Alisch, tel. 09 282 86 43, e-mail: karina.alisch@skynet.be
• Ann Van Durme, tel. 0478 79 04 90, e-mail: ann.van.durme@skynet.be

Week van de Smaak
Vlaanderen beleeft zijn tweede Week
van de Smaak van 15 tot 24 november
2007!
Week van de Smaak is een landelijk
eetcultureel evenement dat zo veel
mogelijk mensen wil samen brengen
rond ‘smaak’ en ‘eetcultuur’. Vorig jaar stonden 700 lekkere, gezellige en vaak verrassende activiteiten rond eetcultuur garant voor een krachtig programma. Dit jaar belooft het nog veel straffer
te worden!
Heb je ook zin om de eetculturele plannen boven te halen voor een smakelijke activiteit
met je buurt, vereniging, bedrijf, restaurant, school?
Alle informatie vind je op www.weekvandesmaak.be, info@metsmaak.be en 02 243 13 50.

Zondag 9 september: 30ste braderie in De Pinte
De traditionele braderie in onze gemeente ter gelegenheid van de grote kermis gaat dit jaar door
op zondag 9 september 2007. Samen met de gemeentelijke diensten zorgt het gemeentebestuur
voor een gevarieerd animatieprogramma. We zijn ervan overtuigd op deze manier bewoners, verenigingen en middenstanders van De Pinte en daarbuiten massaal op de been te brengen, zodat
de ambiance er tijdens het kermisweekend meteen in zit.
Voor middenstanders en verenigingen is dit de ideale gelegenheid om hun producten, diensten
of werking voor te stellen. Wie wil deelnemen, betaalt zoals voorheen 60 euro, of 35 euro voor
verenigingen die zetelen binnen een gemeentelijke adviesraad. Middenstanders en erkende verenigingen krijgen hiertoe nog een brief (met inschrijvingsformulier) in de bus.
De inschrijvingsperiode wordt afgesloten op dinsdag 21 augustus.
Uw deelname is verzekerd als u voor 21 augustus:
• uw inschrijvingsformulier binnenbrengt op het gemeentehuis t.a.v. Isabel Coppens,
Koning Albertlaan 1, 9840 De Pinte, doorfaxt op het nummer 09 282 99 21, of doormailt
naar communicatie@depinte.be
• én de deelnameprijs overschrijft op rekening van de gemeente De Pinte:
091-000-2739-52
Contactpersonen voor verdere inlichtingen:
Isabel Coppens
Gemeentehuis (bureau 4, 1ste verdieping)
Koning Albertlaan 1, De Pinte
tel. 09 280 80 89
e-mail: communicatie@depinte.be

www.depinte.be
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Schepen Luc Dekimpe
Baron de Gieylaan 129, De Pinte
tel. 09 282 66 94, gsm 0476 34 62 96
e-mail: luc.dekimpe@pandora.be

Kermissen Zevergem
Kleine Kermis:
		
		
		
		

vrijdag 17, zaterdag 18 en zondag 19 augustus
met avondmarkt op vrijdag
optreden op zaterdag
duatlon op zondag
tal van activiteiten

Grote Kermis:
		
		
		

vrijdag 5, zaterdag 6 en zondag 7 oktober
met avondoptreden op zaterdag
mountainbikekoers op zondag
tal van activiteiten

organisatie:
		

De Wezel
www.dewezel.be

Zomeractiviteiten Buurtvereniging ‘Het Wijngaardeke’
• Fietstochten in samenwerking met KVLV Zevergem
Data: donderdag 12 juli
dinsdag 24 juli
donderdag 9 augustus
dinsdag 21 augustus
We starten telkens om 19.15 uur aan de Kerk van Zevergem. Verzekering via de KVLV. Bij slecht
weer gaat de tocht niet door. Deze vier tochten worden uitgestippeld door onze vereniging.
• Straatfeest
Zondag 1 juli, start om 14 uur. Aan de sportterreinen in ‘Het Wijngaardeke’.
We voorzien koffie, taart, drank en andere versnaperingen. Er worden volksspelen georganiseerd
voor jong en oud, zoals knikkeren, schietstuiveren, hinkelen, teerlingen, bikkelen, ... Een gezellig
samenzijn is het hoofddoel. Inkom gratis met uitzondering van de consumpties. Alle wijkbewoners en geïnteresseerden uit het dorp zijn van harte welkom.
• Avondfeest
Op zaterdag 25 augustus in ‘Het Boldershof’ voor de wijkbewoners. Inschrijven is verplicht. Maaltijden te betalen. Daarna: grote quiz.
Willy Hoof
Het Wijngaardeke 32
tel. 09 385 65 82
e-mail: willy.hoof@pandora.be

Programma 23ste Mieregoedfeesten

www.depinte.be

woensdag 15 augustus 2007:

Diner dansant met Bobby Setter
vanaf ‘s middags
Inlichtingen en inschrijven (noodzakelijk) op tel. 09 282 23 22

vrijdag 17 augustus 2007:

19de Mieregoedjogging
om 19.00 uur aan feestzaal Mieregoed
(kinderen: 15 minuten vroeger)
Prijs: 3 euro (boven 12 jaar)

zaterdag 18 augustus 2007:

Buurtbarbecue
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maandag 20 augustus 2007:

Koffietafel met wafels
van 14.00 tot 18.00 uur
Speciaal voor de derde leeftijd van de Mieregoedbuurt
en De Pinte - Zevergem.
Gratis

Voor alle inlichtingen:
tel. 09 221 41 59
Geert Van Hoecke
Mieregoedbuurtcomité

Programma Buurtfeest Ezelhoek
op 1 juli 2007

• Vanaf 11.30 tot 13.30 uur aperitief en eetfestijn.
• Om 13.30 uur muziek en zang van humorist Dirk Bauters.
• De hele namiddag gevarieerde straatanimatie, springkasteel, volksspelen, gekke fietsen, stelten, kinderschminken, ballonwedstrijd, muzikale
omlijsting, …
• Verkoop van streekbieren in een gezellige omkadering.
Plaats van het hele gebeuren: Nazarethstraat vanaf nummer 10
Prijs voor het eetfestijn: 12,5 euro / 7 euro voor kinderen (-12 jaar)
Inkom gratis
Buurtbewoners en sympathisanten van harte welkom!
Johan Vandevelde
tel. 09 282 29 78

De Platte Deur organiseert de derde

zaterdag 7 juli 2007 of 7/7/7
De feesten worden geopend om 16.00 uur met gratis koffie en gebak. Om 18.00 uur wordt er
aan tafel geschoven voor de ‘Warme beenhesp met frietjes’.
Na het optreden van Peter Tanghe met covers van rockliedjes, wordt er afgesloten met ‘Het bal
van de lege pinten’ door DJ Flash ‘in zijn caravan’.
Het volledige programma kan aangevraagd worden via deplattedeur@skynet.be.
De algemene inkom is gratis. Kaarten voor de ‘warme beenhesp’ zijn te krijgen bij
A Propos, Pintestraat 37 en Slagerij André Pintestraat 85, 9840 De Pinte of reserveren via mail
deplattedeur@skynet.be tot dinsdag 3 juli 2007.
Prijzen: 0 - 6 jaar: gratis; 6 - 12 jaar: E 6; + 12 jaar: E 10.

www.depinte.be
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Koninklijke Vereniging Paardenkoerscomité De Pinte
Wanneer: kermisdinsdag 11 september 2007 om 14.00 uur.
Paardenkoersen op de weide gelegen tussen ’t Mieregoed en Kalande.
Zoals vorig jaar willen we zoveel mogelijk mensen de gelegenheid bieden om van deze namiddag
iets te maken waar ze met plezier aan terugdenken. Daarom gaan we dit jaar de ingang terug
gratis openstellen voor iedereen.
En voor de dames: er is terug een hoedenwedstrijd!
Tot dan …
Herman Van Nieuwenhuyze
tel. 09 282 76 56

Gringo Summer Edition
By Chiro De Regenboog Zevergem
zaterdag 18 augustus 2007
(tijdens de kermis)
Vanaf 14 uur op voetbalveld achter de kerk …
Programma
Minivoetbaltoernooi
Groot Petanquetoernooi
Schijt je rijk
Allerlei volksspelen
Beestenrace
Fototentoonstelling Bivak 2007
Doorlopend terras / cocktailbar open (frisdranken, bier, koffie, pannenkoeken, cocktails)
Minivoetbaltoernooi
Dit jaar organiseren we voor de derde maal een groot minivoetbaltoernooi. Zaterdagmiddag om
14 uur beginnen we eraan op het voetbalveld achter de kerk. Iedere ploeg bestaat uit minstens
vijf spelers.
!! Opgelet: VOORAF inschrijven is VERPLICHT!!
Inschrijvingen: bramathys@hotmail.com
Petanquetoernooi
Ondertussen al een traditie, dit jaar groter dan ooit! Doe mee en versla tal van plaatselijke petanquehelden en ga met de hoofdprijs lopen!
!! Opgelet: VOORAF inschrijven is VERPLICHT!!
!! 1 ploeg bestaat uit 3 spelers!!
Inschrijvingen: bramathys@hotmail.com
Schijt je rijk
De ‘koper’ van het perceel waar de koe een vlaai laat vallen wint … E 150
Percelen voor E 2,5 te koop bij de leiding en leden! Ook op de avondmarkt
worden nog percelen verkocht …
Meer info op: www.chirozevergem.be

www.depinte.be
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FREIAMT op bezoek tijdens de komende septemberkermis
Op uitnodiging van de gemeente zal onze verbroederingspartner Freiamt tijdens het tweede septemberweekend De Pinte officieel bezoeken. Dit bezoek zal tevens gepaard gaan met een tentoonstelling van schilderijen en andere kunstwerken in de raadzaal van het gemeentehuis.
Tentoonstelling
Een zestal kunstenaars uit Freiamt en omgeving zullen vanaf vrijdag 7 september (vernissage om
19.30 uur) tot zondag 16 september hun werken exposeren in de raadzaal van het gemeentehuis.
Nadat onze plaatselijke Kunstkring Centaura al tweemaal te gast was in het Kurhaus van Freiamt
is het deze keer de beurt aan enkele kunstenaars uit onze verbroederingsgemeente om werken
te exposeren in De Pinte.
Braderie
Op de jaarlijkse braderie (zondag 9 september) zal de gemeente Freiamt een stand hebben waar
allerlei streekproducten zullen aangeboden worden. Daarnaast zal er ook voldoende informatie
en documentatie te krijgen zijn over Freiamt en de omgeving en over de plaatselijke overnachtings- en verblijfmogelijkheden.
Gratis wedstrijd
Op de stand van Freiamt kan er deelgenomen worden aan een gratis wedstrijd. Eenvoudige
vraagjes zijn te beantwoorden en prijzen zoals gratis verblijven, gratis eetmogelijkheden en naturaprijzen (snaps, wijn en andere) zullen er te winnen zijn.
Overnachting
Uiteraard zijn er overnachtingsmogelijkheden nodig voor de bezoekers. Voor de nachten van vrijdag 7 september en zaterdag 8 september worden overnachtingsmogelijkheden gezocht. Slechts
twee overnachtingen met een ontbijt, want op zondagavond na de braderie vertrekken de gasten
uit Freiamt. Voor de overnachtingen met ontbijt zal een vergoeding betaald worden. Aanmeldingen kunnen gebeuren op volgende adressen: luver@skynet.be of bedebie@skynet.be of telefonisch op het nummer 09 282 67 87 of 09 282 74 16.
Contactpersoon gemeente: Isabel Coppens
tel. 09 280 80 89, e-mail: communicatie@depinte.be
Infostand gemeentehuis
Zoals iedereen wellicht gezien heeft, staat er een infostand over Freiamt met informatie- en reclamefolders in de inkomhal van het gemeentehuis. Alle brochures zijn gratis beschikbaar. De
brochures werden recentelijk aangevuld en uitgebreid.
Verbroederingscomité De Pinte - Freiamt
Bertrand De Bie, tel. 09 282 74 16

Viswedstrijd
Jaarlijkse viswedstrijd ‘Ereprijs Clément Callebaut’
ter gelegenheid van de kermis in De Pinte
5de reeks tellend voor het Kampioenschap 2007
8 september 2007, startsein om 14 uur
Locatie: Domein Scheldevelde (Kasteellaan 1)
Deelname enkel door de leden van de club De Scheldeveldevissers.
Inschrijvingen voor lidmaatschap in café ’t Gildenhuis, De Pinte.
Alle supporters welkom.

www.depinte.be

Informatie:
www.scheldeveldevissers.be
e-mail: scheldeveldevissers@scarlet.be
Werner De Klerck: tel. 09 282 99 01
16

Bibliotheek
Zomer van het spannende boek
De zomer is de ideale tijd om lekker bij te lezen. Weer of geen weer, de Zomer
van het Spannende Boek zorgt eigenhandig voor angstzweet en bliksemschichten.
Bezeten door bloedstollende thrillers en spannende moordverhalen? Verlekkerd op ijzingwekkende politiedrama’s of clevere detectives? Kom dan gedurende de zomermaanden naar de bibliotheek waar een speciale boekenstand
de thrillerliefhebber zal verwennen.

Oost-Vlaamse Toertjes
Naar aanleiding van de doortocht van de Tour in onze provincie en
de Touraankomst in Gent organiseert het Streekgericht Bibliotheekbeleid van de Provincie Oost-Vlaanderen, in samenwerking met de
openbare bibliotheken, het project ‘Oost-Vlaamse Toertjes’.
Eén van de aspecten van het project is een tentoonstelling die van 4 juli tot
en met 10 juli in de lokalen van Radio 2 Oost-Vlaanderen in de Martelaarslaan in Gent opgesteld wordt.
Het eerste deel van de tentoonstelling biedt een kijk op foto’s van lokale
wielerwedstrijden (‘kermiskoersen’) tussen 1925 en 1970. In het tweede deel van de tentoonstelling worden historische en hedendaagse gezelschapsspelen in verband met wielrennen getoond.
De tentoonstelling kan tussen 4 en 10 juli op weekdagen bezocht worden tussen 9 en 12 uur
en 14 en 17 uur in de lokalen van Radio 2 Oost-Vlaanderen, Martelaarslaan 232, 9000 Gent. De
toegang is gratis.

Nieuwe aanwinsten
Een greep uit onze laatste nieuwe aangekochte boeken:
Fictie:
• Aspe P.: ‘Rebus’
• Coelho P.: ‘De heks van Portobello’
• De Coninck C.: ‘De Praagse connectie’
• Dorrestein R.: ‘Echt sexy’
• Gibbins D.: ‘Menora’
• Willett M. : ‘Zomerbloesem’
Non-fictie:
• Battistini: ‘Astrologie, magie en alchemie’ (Kunstbibliotheek)
• Gookin D.: ‘Word 2007 voor dummies’
• Sterckx D.: ‘Zo werkt Europa’
• Danneels M.: ‘Het trauma van de troon: het verdriet van de Van Belgiës’
• Morris D.: ‘De naakte mens’
Alle nieuwe aanwinsten worden voortaan opgesteld in de twee rekken tegenover de balie in de
bibliotheek.

Informatieve dvd’s
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Sinds begin dit jaar kunnen er ook informatieve dvd’s uitgeleend worden in de bibliotheek. Deze
kosten 1,25 euro per dvd (maximum twee per kaart) en kunnen drie weken uitgeleend worden.
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Een greep uit ons aanbod:
• World War I en II
• Wielergoden: de mooiste momenten van Eddy Merckx
• Verloren beschavingen
• Tik Tak
• Ooggetuigen-reeks
• Nostradamus, zijn tijd ver vooruit
• Natural History: Huisdier in het wild
• National Geographic: De laatste dagen van de Mayacultuur
• March of the penguins
• Inside the Vatican
• Gitaarspelen voor dummies
• Expo 58
• Dansen doe je zo: modern, latin, ballroom

Sluitingsdagen
De bibliotheek zal tijdens de zomermaanden gesloten zijn op:
woensdag 11 juli (Feest van de Vlaamse Gemeenschap)
zaterdag 21 juli tot en met zaterdag 4 augustus (jaarlijkse vakantieperiode)
woensdag 15 augustus (Onze-Lieve-Vrouwtenhemelopneming)
Openingsuren
maandag
dinsdag		
woensdag
donderdag
zaterdag

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

Sport
Werk mee aan het Pintse sportbeleid: laat uw stem horen!
De sportdienst is bezig met de voorbereiding van een nieuw sportbeleidsplan; de rode draad voor
alles wat sport betreft in De Pinte tot 2013. Om dit plan zoveel mogelijk door de hele bevolking
te laten dragen, zijn we ook op zoek naar uw mening.
Via een korte vragenlijst krijgt u de kans uw mening te geven over het sportgebeuren in De Pinte.
Of u nu actief sport alleen of in een club, enkel passief supporter bent of helemaal niet aan sporten toekomt, deze oproep is voor iedereen. Laat dus van u horen, maak een tiental minuten van
uw tijd vrij, zet uw mening op papier en werk mee aan toekomst van sport in De Pinte.
U vindt de vragenlijst op www.depinte.be in de e-bibliotheek (onder ‘Publicaties’). De ingevulde
vragenlijst kan u bezorgen aan de sportdienst in het OCP of terugmailen naar sportdienst@depinte.be. Gelieve de ingevulde lijst terug te bezorgen vóór eind juli 2007.
Alvast bedankt voor uw medewerking.
Het spreekt voor zich dat we u via allerlei kanalen op de hoogte zullen houden van het resultaat.

www.depinte.be
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De zomer van de

Deze zomer telt de vakantie uitzonderlijk negen volledige weken. Om deze zo optimaal moglijk
op te vullen heeft de sportdienst een agenda vol sport gepland.
Voor kleuters en kinderen van de lagere school organiseren we gedurende drie weken sportkampen en bieden we de mogelijkheid om aan een extra kamp deel te nemen via Sporta.
Zin om te wandelen of te fietsen? Op de sportdienst kan je inschrijven voor de alweer 26ste editie
van De Gordel op zondag 2 september 2007. Verder vind je nog info over jogging en de duatlon tijdens de zomermaanden.
Opa en oma kunnen eind september deelnemen aan Senior Sportief in Deinze, de omnisportdag voor actieve 55-plussers.
Voor al deze activiteiten kan je inschrijven of meer informatie krijgen bij de sportdienst. Lees alvast
de artikels hierna.
Ontmoetingscentrum Polderbos
Polderbos 20
9840 De Pinte
tel. 09 280 98 40
sportdienst@depinte.be

Sportkampen
Inschrijvingen voor de sportkampen zijn al voorbij en de meeste kampen zijn volzet. U
kan wel nog inschrijven op de reservelijst, van zodra er een plaatsje vrij komt, nemen
we contact met u op.
De sportdienst organiseert tijdens elke schoolvakantie sportkampen. Ook deze
zomer zijn er zes sportkampen. Drie voor kleuters en drie voor kinderen van
de lagere school. Foldertjes met informatie over deze kampen 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.
• Kleuterkampen
Week 1: 2 t.e.m. 6 juli
Knutselsportkamp met als thema ‘Op pad met Arendsoog’
Activiteiten van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur met opvang vanaf 8 tot 18 uur.
Week 2: 9 t.e.m. 13 juli
Sportnamiddagen
Week 3: 27 t.e.m. 31 augustus Sportnamiddagen
Activiteiten van 13 tot 16 uur met opvang tot 18 uur.
Tijdens het knutselsportkamp zorgen we voor een aangename afwisseling van knutsel- en sportactiviteiten rond een thema en werken we naar een apotheose op het einde van de week wanneer de ouders een kijkje komen nemen.
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Een sportnamiddag voor kleuters is een ideale manier om kleuters op motorisch verantwoorde
wijze te laten ‘sporten’. Ervaren monitoren zorgen voor een uitgebreide en gevarieerde waaier
aan 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 de kleuters een actieve en zeer leuke namiddag. Wedden dat ze ‘s avonds moe,
maar gelukkig in slaap vallen.
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• Sportkampen Lagere school
Week 1: 2 t.e.m. 6 juli 		thema: ‘Heksen en tovenaars’
Week 2: 9 t.e.m. 13 juli		thema: ‘De piraten en de verborgen schat’
Week 3: 27 t.e.m. 31 augustus thema: ’Dans en omnisportkamp’
Activiteiten van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur met opvang vanaf 8 uur en ‘s avonds tot 18
uur.
Afhankelijk van het aangeboden thema, krijgen alle deelnemers 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, waarin elk kind individueel de kans
krijgt om zich motorisch te ontplooien. Tussen de activiteiten kunnen de kinderen pauzeren en
iets drinken of eten (dat ze zelf meebrachten). Ook tijdens de middagpauze staan kinderen onder
toezicht.

Activiteiten voor 55-plussers
Tijdens de zomervakantie liggen onze wekelijkse activiteiten een tijdje stil. Als je als
55-plusser vaststelt dat je conditie toch niet meer is wat het vroeger was en je er
iets aan wil doen, kan je vanaf september opnieuw inschrijven voor ons seniorensportprogramma. Meer informatie kan je krijgen bij de sportdienst.
Senior Sportief in sportcomplex Palaestra - Deinze
(27 september 2007)
Vaak heeft men geen idee waar en hoe er aan te beginnen. Je durft misschien de eerste stap niet
zetten of je weet niet welke sport jou ligt of aanspreekt. Jaarlijks organiseren wij, samen met de
burensportdienst en BLOSO, in de maand september de seniorensportdag ‘Senior Sportief’ in
Deinze. Op deze sportdag kan je samen met leeftijdsgenoten kiezen uit een waaier aangepaste
sport- en bewegingsactiviteiten. Door de deskundige begeleiding van ervaren en enthousiaste
sportmonitoren kan je er met een gerust hart de hele dag sporten. Indien gewenst kan je tijdens
de middagpauze de benen ook nog even strekken op de dansvloer. Kortom, een gezonde én
gezellige dag en zeker de moeite waard om eens uit te proberen. Ook hierover krijg je meer info
in de volgende infokrant.

Speciale activiteiten
• De Gordel 2 september 2007
De sportdienst is een officieel verkooppunt van deelnamekaarten voor De Gordel. Wij zijn zeker geopend tijdens de week
van 8 tot 17 uur. Andere openingsuren zijn
afhankelijk van de bezetting van het sportzalen. Hou wel rekening met de sluitingsperiode van het Ontmoetingscentrum (van 17
juli tot en met 28 juli 2007).
• Kampioenen Gezocht!
Omdat er eventueel in september opnieuw een sportkampioenenviering zou
doorgaan deze oproep. Wij zoeken al diegenen die in de loop van het afgelopen seizoen kampioen zijn geworden in één of andere sportcompetitie of een
opmerkelijke sportprestatie hebben geleverd.
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Als u een Pintse vereniging of Pintenaar kent die hiervoor in aanmerking komt,
kan u de gegevens doorgeven aan de sportdienst en dit vóór 15 augustus 2007. Op die
manier kunnen we niemand over het hoofd zien. Er zal dan bekeken worden of er een viering
doorgaat en of uw kandidaat in het programma kan opgenomen worden. U zal tijdig van de
beslissing op de hoogte gebracht worden.
20

Fietsfeest in de Oost-Vlaamse Leiestreek op 1 juli
Het succes van het fietsnetwerk Leiestreek wordt gevierd op zondag 1 juli 2007 met een spetterend fietsfeest.
Na de voltooiing van het fietsnetwerk Leiestreek in 2006 en de succesvolle fietsfeesten met maar
liefst 13 000 deelnemers (over de verschillende tochten in Oost- en West-Vlaanderen) zijn Toerisme Leiestreek en de deelnemende Leiestreekgemeenten toe aan de vierde editie van het fietsfeest Leiestreek. Ook dit jaar kan je opnieuw enkele nieuwe trajecten en halteplaatsen ontdekken. We zijn dan ook van plan om tijdens het fietsfeest op zondag 1 juli 2007 de te ontdekken
troeven verder aan je voor te stellen.
Onder andere vanuit de startplaats kasteel Borluut in Sint-Denijs-Westrem kan je vanaf 9 uur kiezen uit verschillende trajecten die je over een afstand van 20 tot 85 km het knooppuntennetwerk
van de Leiestreek laten ontdekken. De tochten lopen ook over het grondgebied van De Pinte met
een halteplaats in ‘De Veldblomme’ in Zevergem.
Onderweg kan je genieten van de couleur locale met muziek, (kinder)animatie en een hapje en/of
drankje. Deelnemen is gratis. Voor de eerste 10 000 deelnemers is er zelfs een leuke fietsgadget
weggelegd en daarnaast kan je meedingen naar de prijzen die in de tombola worden verloot.
Vanaf 14 mei kan je de programmabrochure van het fietsfeest Leiestreek vinden in de gemeentelijke infozuilen of downloaden via www.toerisme-leiestreek.be. Meer info gewenst omtrent het
fietsnetwerk? Surf naar www.fietsen-wandelen.be of ga langs bij de sportdienst.

Joggings zomer 2007
Ook dit jaar wordt er tijdens de zomervakantie door enkele verenigingen en
wijkcomités jogging georganiseerd waarop alle sportieve Pintenaars worden
uitgenodigd. Een uitstekende gelegenheid om uw conditie aan te scherpen
of uit te testen. Zeker een aanrader!
vrijdag 6 juli
Avondjogging Zevergem
5 en 10 km

vrijdag 17 augustus
Mieregoedjogging
vernieuwd parcours
start: 19.00 uur
(18.45 uur voor de kinderen)
vertrek: feestzaal ’t Mieregoed
info: Lieve Van Lancker, tel. 09 221 46 96

start: 20.00 uur
vertrek: kantine Zevergem Sportief
info: Antoine Mathys, tel. 09 282 60 73

vrijdag 24 augustus
6de Jogging JV De Pinte
1, 2, 3 of 4 x 3,350 km
start: vanaf 18.30 uur
(kinderjogging tot 10 jaar)
vertrek: terreinen Moerkensheide
info: Etienne De Bie, tel. 09 282 76 91

zondag 19 augustus
Zevergemse duatlon
start: vanaf 15.30 uur
vertrek: centrum Zevergem
info: Marc Devoldre, tel. 09 385 66 82

Gentse Fietstoeren - 9 juli 2007
Groots wielerfeest op de Blaarmeersen
ter gelegenheid van de aankomst van
de Tour de France in Gent
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BLOSO en de provincie Oost-Vlaanderen
organiseren op 9 juli een grote fiets- en
sportinstuif voor iedereen in en rond de Topsporthal aan de Watersportbaan in Gent, van 10 tot
17 uur.
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Je kan er terecht voor allerlei fietstochten, fietsinitiaties, verschillende sportinitiaties en infostanden. Tussen 14 en 17.30 uur kan je ook de aankomst van de Ronde bekijken op een groot
scherm in de Topsporthal. De dag wordt afgesloten met een optreden van ‘Les Supappes’ met
Karl Van Nieuwkerke en een wielershow met alle ex-tourrenners van Oost-Vlaanderen.
Deelname aan deze dag is gratis!
Er wordt omwille van de voorziene grote drukte op de autowegen sterk aangeraden om met de
fiets naar deze activiteit te komen. Er zullen hiervoor bewegwijzerde routes uitgestippeld worden.
Je moet geen schrik hebben om je fiets kwijt te raken. Er is op de Blaarmeersen ook een bewaakte
fietsenstalling voorzien.
Verdere info is te krijgen bij de sportdienst, tel. 09 280 98 40.

Tour de France: Feest mee aan den arrivée
Provincie Oost-Vlaanderen en Stad Gent hebben onder
de noemer ‘Feest mee aan den arrivée’ heel wat randactiviteiten op poten gezet om van de Touraankomst
een groots volksfeest te maken.
Theater, tentoonstellingen, fietstochten en -evenementen, muziekoptredens, vuurwerk en een
volksfeest à la française op 7, 8 en 9 juli op het Sint-Pietersplein.
Op zoek naar bijkomende informatie over de Tour in Gent?
Ga naar www.tourgent.be of bel Gentinfo, van maandag tot zaterdag van 8 tot 19 uur,
tel. 09 210 10 10, e-mail gentinfo@gent.be.

Tafeltennisclub De Pinte stijgt met vier ploegen!
Het zijn euforische toestanden dit jaar in de tafeltennisclub. Maar liefst vier ploegen van de zes in
de herencompetitie stijgen.
De A-ploeg werd tweede in derde provinciale A, maar dat is voldoende om te stijgen naar de
tweede provinciale afdeling. De B-ploeg speelde kampioen in vierde provinciale C en volgt de A
op in derde provinciale. De C-ploeg won alle wedstrijden in vijfde provinciale A en gaat meer dan
verdiend naar vierde provinciale. En de D-ploeg werd tweede in vijfde provinciale E. Dank zij hun
overwinning in de eindronde met een spannende 9-7 tegen Denderleeuw B, promoveren zij ook
naar vierde provinciale.
Het is de bekroning van een topseizoen met veel inzet!

Jeugd
Overzicht jeugdactiviteiten in ’t kort
• vr. 17/8: Mieregoedjogging - p. 13
• za. 18/8: Gringo Summer Edition - zie p. 15
• vr. 24/8: 6de Jogging JV De Pinte met kinderjogging tot 10 jaar - p. 21
• vr. 24/8: Nachtwandeling met batdetectoren op zoek naar vleermuizen - p. 3
• za. 25/8: Zeehonden spotten in de Westerschelde - p. 3
• zo. 26/8 t.e.m. vr. 31/8: Vakantiekamp RVT Scheldevelde - p. 32
… en nog veel meer, hierna.
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Speelkoffers te huur
Vanaf juli 2007 kan je via de jeugddienst speelkoffers huren. Via deze koffers kunnen inrichters van speelstraten ook allerlei leuk materiaal voor de
kinderen voorzien.
Er zijn twee koffers beschikbaar: de algemene spelen / groepsspelen en de
circusspelen. Ze kunnen afzonderlijk gehuurd worden.
Een aantal voorbeelden uit elke koffer.
Groepsspelen: een hockeyset, een reuze mikado, een zakkenraceset, cijferdoel, …
Circusspelen: een set kinderstelten, een aantal jongleerelementen, een pedalo
Uiteraard is dit slechts een deel van de inhoud. De rest is aan de kinderen om te ontdekken!
Heb je interesse in het huren van een van deze speelkoffers?
Contacteer dan de jeugddienst!
Ontmoetingscentrum Polderbos
Polderbos 20
9840 De Pinte
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?

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
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.

www.depinte.be
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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.
Jeugddienst De Pinte
OCP, Polderbos 20, 9840 De Pinte
tel. 09 280 98 43
fax 09 280 98 49
e-mail: jeugddienst@depinte.be

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
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2 september 2007
van 13 tot 18 uur
kinderen en jongeren tot 16 jaar, of al wie zich nog jong voelt
volledig gratis!
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EHBO-cursus jeugddienst en Vlaams Kruis groot succes
De jeugddienst van De Pinte richtte in samenwerking met Het Vlaamse Kruis een Basis EHBOcursus in. Het Vlaamse Kruis gaf van februari tot begin april de cursus in zes lessen aan jeugdbegeleiders van de gemeente. Daarna volgde er een examen en voor wie dat nodig was, ook een
herexamen.
Op 31 mei werden de geslaagden voor de cursus gehuldigd tijdens een plechtige diplomauitreiking in de raadzaal van het gemeentehuis. In aanwezigheid van de burgemeester, de schepen van
jeugd en de OCMW-voorzitter werden de cursisten en lesgevers en het bestuur van Het Vlaamse
Kruis ontvangen. De schepen van jeugd benadrukte het belang van deze cursus die niet alleen
voor de jeugdbegeleiders belangrijk en noodzakelijk is, maar voor iedere burger, om steeds vlug
een correcte eerste hulp te kunnen toepassen.

In deze optiek heeft de gemeente de aankoop van een AED-toestel gepland. Dit toestel kan op
een geautomatiseerde manier een elektrische schok toedienen aan een persoon van wie het hart
niet meer efficiënt of op een ongecoördineerde manier slaat.
Werner Van Britsom, voorzitter en lesgever, benadrukte het belang van blijvend oefenen en bijscholen, om steeds parate hulp te kunnen bieden. Hij riep dan ook de jongeren op om zich bij
te scholen en praktische ervaring op te doen door mee te helpen met de EHBO-ploegen van Het
Vlaamse Kruis die voor het enorme werk dat zij hebben steeds nieuwe helpers kunnen gebruiken.
Hierna werden de diploma’s en badges uitgereikt aan de geslaagde cursisten. Waarna de gemeente een receptie aanbood voor de aanwezigen.
Iris De Roo, Sebastiaan Van Der Heyden, Frederik Depypere, Hanne De Vos, Bram Mathys, Karen
Mathys, Kimberly Vercruysse, Robin Loris, Igor Debergh, Thomas Braet, Tom Devos, Sarika Merlevede, Xavier Schietse, An Raes, Jasper D’Huyvetter, Reinout Van Dorpe, Bert Verpoest, Lisa Pieters, Chess Bonte, Valentijn Daem, Ruben Teirlinck, Loïc Van Laere en Maarten Lenaerts ontvingen
een basisdiploma EHBO.
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Dankzij het succes van de opleiding zal er volgend jaar wellicht een vervolgcursus georganiseerd
kunnen worden.
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Inschrijvingsdagen scholen
Basisonderwijs:
• Vrije Basisschool Zevergem
Vrije Basisschool Zevergem
Dorp 32
9840 De Pinte (Zevergem)
Eigentijds basisonderwijs voor meisjes en jongens van 2 jaar en 6 maanden tot 12 jaar.
Voor vrijblijvende inlichtingen en inschrijvingen kan je, ook gedurende de vakantieperiode, telefonisch contact opnemen met de directeur, Wim Aers (schooltelefoon: 09 385 47 13,
thuis: 09 385 81 05).
We maken graag even tijd voor jou!
E-mail: basisschoolzevergem@scarlet.be
Website: www.vbszevergem.be

• Gemeentelijke Basisschool
Gemeentelijke Basisschool De Pinte
Polderbos 1
9840 De Pinte
tel. 09 282 64 02
fax 09 281 16 34
e-mail: directie@gemeenteschooldepinte.be
Onze school wenst u allen een fijn en deugddoend verlof toe!
Denkt u eraan uw kind op onze school in te schrijven, of wenst u inlichtingen over hoe en wat
we allemaal leren en doen op de blije school, aarzel niet en kom een kijkje nemen …
Tijdens de zomervakantie:
Van maandag 2 juli tot en met vrijdag 6 juli: van 10 tot 12 uur.
Van maandag 20 augustus tot en met vrijdag 31 augustus (uitgezonderd op zaterdag en zondag)
van 10 tot 12 uur.
Indien u op een ander moment wenst in te schrijven, gelieve contact op te nemen met de waarnemend directeur, mevrouw Dominique Vincent, 0494 23 72 55.
Is het mogelijk, bij inschrijving, de SIS-kaart en een klevertje van de mutualiteit van uw kind mee
te brengen. Wij danken u bij voorbaat.
U kan uiteraard ook via onze website onze school wat beter leren kennen …
www.gemeenteschooldepinte.be
Is uw kind al bij ons ingeschreven of doet u dat tijdens de zomervakantie, … dan zien we elkaar
graag terug op maandag 3 september, want dan stappen kleuters en leerlingen van de lagere
school; juffen en meesters; mama’s én papa’s; … vol goede moed onze blije school én een nieuw
schooljaar tegemoet!
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• Vrije Basisschool De Pinte

Baron de Gieylaan 25
9840 De Pinte
website: www.vbs-depinte.be
Voor info en inschrijvingen tijdens de vakantieperiode:
maandag 2 juli t.e.m. vrijdag 6 juli 2007 tussen 10 en 12 uur
maandag 20 augustus t.e.m. vrijdag 31 augustus tussen 10 en 12 uur
(niet tijdens de weekends)
Geert De Troyer
tel. 09 282 80 40
e-mail: info@vbs-depinte.be
OPEN KLASSEN voor alle kinderen en hun ouders:
zaterdag 1 september tussen 10 en 12 uur
• Gemeenschapsschool
 e kleine prins
D
Kasteellaan 1
9840 De Pinte
tel. 09 282 46 02
fax 09 282 20 39
e-mail: bs.de.pinte@rago.be
website: www.schooldekleineprins.be

De Boomhut (leefschool)
Breughellaan z/n
9840 De Pinte
tel. 09 282 54 75
website: www.ikgagraagnaarschool.be

Directie: Ann Stur
Openingsuren tijdens de zomervakantie:
De kleine prins
Ter plaatse van 3 tot 5 juli 2007
9.00 tot 11.30 uur
Van 16 tot en met 31 augustus 2007
(zaterdag op afspraak)
U kan terecht bij de directeur van 9.00 tot 11.30 uur of volgens afspraak
Vanaf 20 augustus is de school ook open van 14.00 tot 16.00 uur
(niet op woensdag)
Middelbaar onderwijs:
• KA Erasmus
Koninklijk atheneum Erasmus De Pinte
Polderdreef 42
9840 De Pinte
tel. 09 282 45 76
fax 09 282 98 77
e-mail: ka.depinte@rago.be
website: www.erasmusatheneum.be
Inschrijvingen schooljaar 2007-2008:
vanaf vandaag tot en met zaterdag 7 juli 2007
& vanaf maandag 20 augustus 2007
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uurregeling:
op weekdagen van 9 tot 12 uur en van 14 tot 17 uur
op zaterdag van 9 tot 12 uur
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Welzijn
Wachtdiensten
30 juni: Dr. P. Moisse
1 juli: Dr. P. Moisse
7 en 8 juli: Dr. J. Dossche
14 en 15 juli: Dr. P. Moisse
21 en 22 juli: Dr. A. Van Poucke
28 en 29 juli: Dr. G. Van de Casteele
	
Dokter van wacht
Tandarts van wacht*
Apotheker van wacht

4 en 5 augustus: Dr. P. Moisse
11 en 12 augustus: Dr. A. Brochez
zie www.depinte.be - ‘Leven & Wonen’ - ‘Welzijn’ - ‘Wachtlijsten’ voor verdere data

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

ICE, of wie te contacteren bij een ongeluk
Bij een ongeval hebben de hulpverleners het vaak moeilijk om te weten wie ze moeten contacteren. Nochtans heeft bijna iedereen tegenwoordig een gsm op zak. Het moet dus mogelijk zijn
in het geheugen van zo’n toestel een contactnummer te vinden. Dat kan - wereldwijd - onder
de naam ‘ICE’, In Case of Emergency. Het is een simpel, maar uiterst doeltreffend systeem, dat
het hulpverleners overal ter wereld gemakkelijk moet maken om familieleden of bekenden van
slachtoffers op te sporen.
De hulpdiensten vragen daarom dat je het woord ICE opslaat in het adresboek van je gsm, met
daarbij het nummer van de persoon die je opgebeld wil zien als je iets overkomt. Zo weten ambulanciers en medisch personeel meteen wie ze moeten bellen als je een ongeluk gehad hebt. Je
kan ook meerdere telefoonnummers opslaan onder ICE1, ICE2, enzovoort.

Blijf niet bij de pakken zitten
Spijtig, maar het is een feit dat mensen die binnen het gezin geconfronteerd worden met een
psychisch probleem, aanvankelijk niet goed weten wat te doen. Waar halen ze effectieve hulp?
Vaak hebben ze het ook moeilijk om er met anderen over te spreken.
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Toch worden veel gezinnen getroffen.
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Wacht niet om hulp te zoeken.
Wees op tijd!
Voor de regio Gent bestaat de vereniging Similes. Dat is een zelfzorggroep voor familieleden van
psychisch zieken. Regelmatig komen de betrokken familieleden samen en precies dat contact
betekent vaak voor velen de vereiste hulp bij het verwerkingsproces.
Neem telefonisch informatie op het nummer 09 386 31 87 of 09 344 65 28 of e-mail naar vandenbrande.yvan@belgacom.net.

Projectoproep: Veroudering bevolking en verhoudingen tussen
generaties
Onze samenleving evolueert: de levensverwachting stijgt, het aantal jongeren daalt, het aantal
ouderen stijgt, de levenslopen van mensen worden diverser en complexer, … In die veranderende
context zijn relaties tussen generaties minder vanzelfsprekend, maar des te belangrijker om de
sociale samenhang en de solidariteit en stabiliteit binnen de samenleving op peil te houden.
De Koning Boudewijnstichting wil via deze tweede oproep ondersteuning bieden aan projecten
die meer, betere en wederkerige relaties tussen generaties stimuleren, projecten die ertoe bijdragen dat generaties elkaar leren kennen en waarderen, projecten die het groeiende potentieel van
ouderen aanwenden en hen een betekenisvolle sociale rol laten spelen.
De Koning Boudewijnstichting wil projecten steunen die twee of meer generaties met elkaar in
contact brengen. Ze wil beginnende projecten een duwtje in de rug geven, maar ook bestaande
initiatieven aanmoedigen en als inspirerende voorbeelden naar voren schuiven.
Uiterste datum indiening dossiers: 20 augustus 2007
Bekendmaking van de selectie door een onafhankelijke jury: 9 november 2007
Wenst u algemene informatie of documenten, contacteer het Contact Center op het nummer
070 233 065 (fax: 070 233 727) of surf naar www.kbs-frb.be (via zoeken op het woord ‘veroudering’ komt u snel op de gewenste pagina).
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Ouderenmis(be)handeling:
Je gelooft het pas als je het zelf ziet!
‘Maria is al enige tijd weduwe. Twee jaar geleden is haar zoon bij haar komen inwonen. Haar
zoon heeft financiële problemen. Door zijn verslaving heeft hij geld te kort, maar Maria geeft hem
af en toe wel wat bij. Ze moet wel, als ze nee zou zeggen, wordt haar zoon kwaad. Dan kan hij
verschrikkelijke dingen zeggen tegen Maria zoals ‘Oud tapijt, waar blijft mijn erfenis?’. Eén keer
heeft hij haar zelfs geslagen, op haar gezicht.‘
In dit verhaal kan je zien dat Maria wordt mishandeld door haar zoon. Wanneer een persoon ouder dan 55 jaar zich bevindt in een dergelijke situatie spreken we van ouderenmis(be)handeling.
In deze situatie gaat het vooral om actieve ouderenmis(be)handeling: Maria wordt geslagen en
vernederd door haar zoon. Van ouderenmis(be)handeling is er echter ook sprake als er bepaalde
handelingen juist niet gesteld worden, zoals het niet geven van aangepaste voeding of de juiste
medicatie.
Ouderenmis(be)handeling kan bewust gebeuren, bijvoorbeeld wanneer de pleger de andere wil
kwetsen. Anderzijds komt het vaak ook voor dat anderen de oudere misbehandelen, omdat ze
niet weten hoe ze het wel goed kunnen doen.
Slachtoffers, familieleden, of bekenden kunnen steeds terecht bij het Vlaams Meldpunt. Er wordt
gewerkt met een centraal nummer waarop u tijdens de kantooruren vrijblijvend kan bellen. Het
Meldpunt luistert en registreert de meldingen anoniem en tracht naar aanleiding van de hulpvraag de gewenste hulpverlening op gang te brengen of advies te geven.
Wanneer de slachtoffers nood hebben aan een huisbezoek komen onze medewerkers langs.
In het najaar zal ook het toneelstuk ‘Georges’ door het land reizen. Dit toneelstuk is gebaseerd
op een situatie van ouderenmis(be)handeling. Met deze initiatieven willen het Vlaams Meldpunt
en de Steunpunten ouderenmis(be)handeling in het daglicht zetten, zodat de taboe rond deze
problematiek gebroken wordt.
Voor meer informatie hieromtrent kan er contact opgenomen worden met het Vlaams Meldpunt Ouderenmis(be)handeling:
Sociaal Huis Pandora
Grotenbergestraat 26
9620 Zottegem
tel. 078 15 15 70
e-mail: meldpuntomb@skynet.be
Ook zorgverleners kunnen een melding van ouderenmis(be)handeling maken via het Steunpunt
ouderenmis(be)handelingen Oost-Vlaanderen:
Ans Geers
e-mail: ans.geers@gmail.com
tel. 09 223 66 55 -> regio: Gent - Meetjesland
tel. 052 25 99 52 -> regio: Dendermonde - Waasland

TEKEN, laat je niet beetnemen!
De gezonde buitenlucht opzoeken. We proberen het allemaal in de vakantie of in de vrije tijd. Aan
iedereen die tijdens de zomer bossen, parken of tuinen bezoekt, willen we aandacht vragen over
de teek. Teken zijn kleine, bruinzwarte diertjes, niet veel groter dan een speldenkop. Ze zijn soms
besmet met een ziektekiem/bacterie die de mens ziek kan maken. De kans op besmetting met de
ziekte van Lyme is echter klein en de ziekte is goed te behandelen.
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Wat je vooral moet onthouden:
• Neem je voorzorgen wanneer je bossen, parken of recreatiedomeinen bezoekt (huid beschermen door middel van lange mouwen, lange broekspijpen en gesloten schoeisel; blijf op de
paden en strijk niet over struiken en planten).
• Controleer daarna telkens goed je lichaam op teken.
• Verwijder eventuele teken op de juiste wijze en zo snel mogelijk (hoe langer de teek op de huid
zit, hoe groter het risico op besmetting met de ziekteverwekkende bacterie):
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- de kop van de teek vastnemen met een pincet of twee vingers
- zachtjes draaien/trekken om de teek te verwijderen (geen enkel deel van de teek onder de huid
laten zitten)
- de wonde ontsmetten met alcohol, het pincet steriliseren (in warm water leggen) en je handen
wassen
• Ga naar de dokter wanneer enkele dagen na de beet een rode vlek verschijnt of wanneer je
ziek wordt.
Wat je zeker niet mag doen:
• De teek verpletteren
• Vertrouw niet uitsluitend op insectenwerende middelen. Zij bieden niet voldoende bescherming
tegen teken.
Loop ook niet bij elke tekenbeet naar de dokter.
Bron en meer info: folder ‘Teken, wat je zeker moet weten’: Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, te downloaden via www.gezondmilieu.be (klik op preventie; gezondheid en milieu;
rustverstoorders in de natuur).

OCMW
Verhoging leefloon sinds 1 april 2007
De bedragen van het leefloon werden verhoogd en aangepast aan de index sinds 1 april 2007.
De nieuwe bedragen:
Voor samenwonenden: 438,25 euro per maand		
5 258,99 euro per jaar
Voor alleenstaanden:
657,37 euro per maand		
7 888,45 euro per jaar
Voor een persoon die samenwoont met een gezin ten laste:
			
876,50 euro/maand		
10 517,98 euro per jaar
Wie een inkomen heeft dat lager is dan deze bedragen kan contact opnemen met de sociale
dienst van het OCMW. Wij bekijken dan of u recht heeft op een bijpassing.
U kan ons elke voormiddag bereiken tussen 9 en 12 uur of volgens afspraak.
Sociale dienst
Kasteellaan 41
9840 De Pinte
(3de verdieping in het kasteel)
tel. 09 280 72 90 en 09 280 93 01

Verwarmingstoelage
Vanaf 1 september 2007 tot en met 30 april 2008 kan je bij het OCMW opnieuw een verwarmingstoelage voor de winter 2007-2008 aanvragen.
		
Je hebt recht op een toelage als je woning verwarmd wordt met huisbrandolie of verwarmingspetroleum aan de pomp of bulkpropaangas geleverd tussen 1 september 2007 en 30 april 2008.
De factuurprijs moet hoger of gelijk zijn aan 0,40 euro per liter. (btw inbegrepen). De toelage is
beperkt tot 1 500 liter per winter en per gezin dat in dezelfde woonst verblijft.
Het bedrag van de toelage schommelt tussen 3 cent en 13 eurocent per liter. De maximum toelage is 195 euro en mag over verschillende aanvragen per winter gespreid worden.
De aanvraag moet gebeuren binnen de 2 maand na de levering.
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Wie heeft er recht op?
- Weduwe of weduwnaar, invalide, gepensioneerde, wees
- Kind met een handicap met een verhoogde kinderbijslag
- Langdurig werkloze (sinds meer dan een jaar) ouder dan 50 jaar
- Gerechtigde op een inkomensgarantie voor ouderen (IGO of GIB)
- Gerechtigde op een uitkering voor gehandicapten
- Leefloongerechtigde
- Gerechtigde op financieel maatschappelijke hulp equivalent aan het leefloon
- Inwoner met een bescheiden inkomen
En het jaarlijks bruto belastbaar jaarinkomen per gezin is lager of gelijk aan 13 246,34 euro verhoogd met 2 452,25 euro per persoon ten laste.
Mee te brengen documenten:
- factuur levering
- identiteitskaart
- klevertje ziekenfonds
- bewijs van het gezinsinkomen (het meeste recente aanslagbiljet, de meest recente loonfiche, het
- meest recente attest van een ontvangen sociale uitkering, …)
- rekeningnummer
Voor meer inlichtingen en aanvragen kan je terecht bij:
Sociale Dienst OCMW De Pinte
Kasteellaan 41
9840 De Pinte
(3de verdieping in het kasteel)
tel. 09 280 93 01
Op donderdagvoormiddag tussen 9 en 12 uur
Elke laatste dinsdag van de maand van september tot en met april tussen 17 en 19 uur.
Of volgens afspraak

Vakantiekamp RVT Scheldevelde 2007
Zoals elk jaar gaat ook in 2007 een vakantiekamp door met vrijwillige jongeren vanaf zestien jaar
in samenwerking met Joka vzw (Caritasgemeenschap). Het kamp heeft plaats in het Rust- en
Verzorgingstehuis Scheldevelde van zondag 26 augustus (19 uur) tot en met vrijdag 31 augustus
2007.
De bedoeling is om jongeren in contact te brengen met de leefwereld van de inwoners en hen
zodoende een aangename week te bezorgen. De jongeren krijgen in ruil voor hun inzet gratis
kost en inwoon.
In de voormiddag gaan de vrijwilligers, individueel bij de inwoners voor een babbeltje, een wandeling of een gezelschapsspel. Bij de maaltijden wordt er geholpen om de inwoners naar de refter
en terug naar de kamer te brengen; bij het op- en afdienen. In de namiddag gaat er een activiteit
door zoals een quiz, een uitstap, een shownamiddag, volksspelen, gezelschapsspelen, barbecue,
… ’s Avonds zijn de jongeren vrij. Zij overnachten op het domein van het RVT.
Geïnteresseerden kunnen zich wenden tot:
Martine De Bouver, Geert Ongena, Myriam De Riek en Kim Géron
RVT Scheldevelde
Kasteellaan 41, De Pinte
tel. 09 282 32 54
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Zorgeloos verhuren aan het SVK De Pinte - Gavere - Nazareth
Betaalbare huisvesting vinden op de particuliere markt wordt steeds moeilijker. Daarom hebben
de OCMW’s van De Pinte, Gavere en Nazareth besloten om samen een sociaal verhuurkantoor
op te richten. Inmiddels is het sociaal verhuurkantoor erkend en draagt het officieel de benaming
SVK DEPGAVNAZ.
Daarom is het SVK op zoek naar betaalbare huurwoningen in De Pinte, Gavere en Nazareth.
Wat hebben wij te bieden:
• een huurovereenkomst van negen jaar, telkens verlengbaar met termijnen van drie jaar
• een jaarlijkse indexatie van de huurprijs op vraag van de verhuurder
• een stipte betaling van de huurprijs op voorhand en per kwartaal
• toezicht op het onderhoud van de woning
• huurdersbegeleiding
• een fiscaal voordeel: u wordt belast op het geïndexeerde kadastraal inkomen en niet op de
werkelijke huurinkomsten
Wat vragen wij? Geen commissieloon, maar een billijke huurprijs.
Bovendien kan u dan in aanmerking komen voor een renovatiepremie van de Vlaamse Overheid.
Dit biedt u de kans om de kwaliteit van uw woning die u aan het Sociaal Verhuurkantoor wenst
te verhuren, aanzienlijk te verbeteren.
Heeft u interesse om uw huurwoning tegen een betaalbare huurprijs aan het Sociaal Verhuurkantoor van de OCMW’s van De Pinte, Gavere en Nazareth te verhuren? Neem vrijblijvend contact op
met één van de onderstaande personen:
OCMW De Pinte, Hilde Van Wambeke, tel. 09 280 72 90
OCMW Gavere, Sammy De Smet, tel. 09 389 69 68
OCMW Nazareth, Nina Fiers, tel. 09 382 81 18

Politie
Resultaten politiecontroles
• Snelheidscontroles april en mei 2007
Datum
02 april
05 april
12 april
17 april
23 april
25 april
02 mei
03 mei
08 mei
16 mei
17 mei
24 mei
26 mei
27 mei
29 mei
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Plaats
Toegelaten snelheid
Baron de Gieylaan
50 km/uur
Bommelstraat
50 km/uur
Baron de Gieylaan
50 km/uur
Polderdreef
50 km/uur
Nieuwstraat
50 km/uur
Baron de Gieylaan
50 km/uur
Nieuwstraat
50 km/uur
Langevelddreef
50 km/uur
Polderdreef
50 km/uur
Baron de Gieylaan
50 km/uur
Grote Steenweg
90 km/uur
Langevelddreef
50 km/uur
Grote Steenweg
90 km/uur
Grote Steenweg
90 km/uur
Baron de Gieylaan
50 km/uur
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Aantal overtredingen
% overtredingen
16 (op 129 voertuigen)
12,4 %
19 (op 53 voertuigen
35,8 %
46 (op 197 voertuigen)
23,4 %
19 (op 211 voertuigen)
9,0 %
2 (op 117 voertuigen)
1,7 %
38 (op 151 voertuigen)
25,2 %
44 (op 180 voertuigen)
24,4 %
39 (op 224 voertuigen
17,4 %
11 (op 222 voertuigen)
5,0 %
17 (op 120 voertuigen)
14,2 %
13 (op 336 voertuigen)
3,9 %
18 (op 110 voertuigen)
16,4 %
37 (op 810 voertuigen)
4,6 %
24 (op 593 voertuigen)
4,0%
38 (op 322 voertuigen)
11,8 %

• Alcoholcontroles april en mei 2007
Datum
Plaats
		
25 april
N60 - kruispunt Den Beer
09 mei
N60 - kilometerpaal 7
19 mei
N60 - kruispunt Den Beer

Aantal gecontroleerde
bestuurders
43
21
16

Aantal positieve
ademtesten
geen
geen
4 (1 intrekking rijbewijs 8 d.)

Houd rekening met je buren
Lawaaihinder
Artikel zes van de politieverordening betreffende rumoer en lawaai bepaalt dat het verboden is
om op zon- en feestdagen grasmaaiers in werking te stellen. Dit geldt eveneens voor elektrische
of mechanische zagen en andere lawaaimakende machines.
Vuur maken
Volgens het veldwetboek is op het veld vuur aansteken op minder dan honderd meter afstand
van huizen, bossen, boomgaarden, hagen, graan en stro, … strafbaar met politiestraffen. Dit is
ook van toepassing op tuinen.

Verslaggeving raden
Samenvatting van de gemeenteraad van 12 maart 2007
• De heer Gibert Strumane krijgt de titel van ere-eerste schepen toegekend.
• De raad verleent goedkeuring aan het ontwerpdossier voor de voorgestelde herstellingen aan
de betonweg in de Deurlestraat. De raming van de kosten wordt vastgesteld op 41 261,00 euro
(btw inbegrepen). De kosten voor uitvoering van de werken, de aanbestedingskosten en de
ontwerpkosten worden gelijkmatig verdeeld onder de gemeenten De Pinte en Nazareth.
• De raad verleent toelating aan het schepencollege om de opdracht betreffende de inrichtingswerken aan spiegelzaal 1 van het Ontmoetingscentrum Polderbos toe te wijzen, rekening houdend met de overschrijding van het aanbestedingsbedrag.
• Goedkeuring gemeentelijk plannenregister.
• De raad verleent goedkeuring aan de opdracht tot het opmaken van drie ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP) op het grondgebied van de gemeente De Pinte in uitvoering van het Gemeentelijk
Ruimtelijke Structuurplan, voor ‘functionele cluster’, ‘Scheldedorp Zevergem’ en ‘zonevreemde
gebouwen en constructies’. Deze opdracht tot het opmaken van drie RUP’s wordt gegund met
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.
• De raad bekrachtigt het besluit van het schepencollege van 12 februari 2007 om de cvba Eandis
te belasten met de materiële organisatie van de aanbesteding voor de aankoop van aardgas
voor de gemeentelijke gebouwen, de gebouwen gebruikt door het OCMW en de politiezone
Schelde-Leie.
• De gemeenteraad neemt kennis van het milieujaarprogramma 2007.
• Goedkeuring voorwaarden waaronder personeelsleden van de gemeente kunnen belast worden met de inning van geringe dagontvangsten.
• De raad bepaalt de samenstelling van de gemeentelijke adviesraad voor veiligheid en verkeersleefbaarheid, bestaande uit afgevaardigden met raadgevende functie, met waarnemende functie en met stemrecht.
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• Principebesluit en vaststellen vergoeding door de gemeenteraad wat betreft het tewerkstellen
van jobstudent(e)(n) in 2007 bij de dienst bevolking, de plaatselijke openbare bibliotheek en op
het containerpark.
• Goedkeuring organisatie gemeentelijke speelpleinwerking Amigos De Pinte tijdens de paasvakantie 2007.
• Vaststelling samenstelling Beheersorgaan Plaatselijke Openbare Bibliotheek
Punten aangevraagd door raadsleden:
• Bespreking beplanting kerkplein. Vraag naar de toekomstvisie van het gemeentebestuur. In het
midden van het kerkplein zullen er drie bomen worden aangeplant. Rond het plein blijven de
oorspronkelijke bomen.
• Mondelinge vragen van raadsleden met betrekking tot:
- het Beleidsplan 2007 - 2012
- de handelspanden op de hoek van het kerkplein

Samenvatting van de gemeenteraad van 23 april 2007
• De raad verleent goedkeuring aan het voorstel tot het aanbrengen van accentverlichting in de
Vredestraat, mits het weglaten van de voorgestelde openbare verlichtingspaal (zie gemeenteraad 2006-06-26). Totaalbedrag werken: 10 067,35 euro (inclusief btw)
• Kennisname werkingsverslag cultuur 2006 en actieplan cultuur 2007.
• Goedkeuring advies rekening 2006 van de Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart.
• Goedkeuring gemeentelijke begrotingsrekening 2006 en jaarrekening 2006.
• Goedkeuring aangepaste tarieven en voorwaarden voor het verlenen van grondconcessies op
de gemeentelijke begraafplaatsen
• Kennisname kastoestand vierde kwartaal 2006 en eerste kwartaal 2007.
• De vaststelling van de wijziging van het gemeentelijke arbeidsreglement wordt verdaagd naar
een volgende zitting.
• Vaststelling gemeentesecretaris en de gemeenteontvanger/financieel beheerder als leden van
het managementteam.
• Toekenning verhoging van de maaltijdcheques voor het gemeentepersoneel.
• Toekenning geschenk bij ambtsjubilea en pensionering voor gemeentepersoneel en personeel
van de gemeentelijke basisschool.
• Aanvulling besluit gemeenteraad van 12 maart 2007 betreffende de tewerkstelling van jobstudenten in 2007: op het containerpark, voor het uitvoeren van veldwerk voor het bouwkundig
erfgoed en een hoofdmonitor voor speelpleinwerking Amigos.
• Vacant verklaren betrekkingen voor de gemeentelijke basisschool: 8/24sten in het ambt van
leermeester niet-confessionele zedenleer en 18/36sten in het ambt van zorgcoördinator.
• Toewijzing projectsubsidies cultuur 2007.
Punten aangevraagd door raadsleden:
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• Bespreking voorstellen aanleg geboortebos en ‘Plant bomen, massa’s bomen’. Er wordt geopteerd om een perceel in het Parkbos daarvoor te voorzien. De gemeenteraad hecht haar goed35

keuring aan de intentieverklaring om het maximum aantal bomen aan te planten, dat haalbaar
is in het kader van de globale aanpak van het Parkbos en de aanleg en heraanleg van straten
en pleinen in onze gemeente.
• Bespreking voorstel opmaak van een lokaal Kyoto-plan in De Pinte. De gemeenteraad zal met
de aangehaalde punten rekening houden bij de opmaak en ontwikkeling van toekomstige
projecten.
• Bespreking voorstel verplaatsbaar speeleiland. De behoefte wordt nagegaan.
• Bespreking hindernissen op voet- en fietspaden. De bevolking dient blijvend te worden gesensibiliseerd. De wijkpolitie wordt hierbij betrokken. De concrete feiten dienen aan de politie te
worden meegedeeld.

Uit de adviesraden
GROS
• De Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking, of kortweg GROS, bestaat intussen
al een jaar. De eerste vergaderingen zijn achter de rug en een aantal concrete acties worden
uitgewerkt. Meer hierover kunt u lezen in de verslagen. U vindt ze in de e-bibliotheek op www.
depinte.be (bij ‘Publicaties’).
MINA-raad 19 april 2007
• In het verslag van de MINA-raad van 19 april 2007 vindt u onder meer de adviezen met betrekking tot de verkenningsnota ‘Ruimtelijke visie landbouw, natuur en bos regio Leiestreek’ en het
voorstel inrichtingsplan ‘Parkbos Gent: Oude Spoorwegbedding.’

Nieuwsbrief Agenda gemeenteraad
Abonneer u op de elektronische nieuwsbrief Agenda gemeenteraad en ontvang de agenda van
de eerstvolgende gemeenteraad van zodra deze beschikbaar is. Dat kan gratis via www.depinte.
be - ‘Publicaties’ - ‘Nieuwsbrieven’.

Meldingen
Contactformulier
U vindt het contactformulier op http://contact.depinte.be (elektronische verzending mogelijk),
of noteer uw vraag, probleem of opmerking, het adres indien uw opmerking een bepaalde plaats
betreft, samen met uw persoonlijke gegevens en bezorg dit aan:
Gemeente De Pinte - Meldingen
t.a.v. Isabel Coppens
Koning Albertlaan 1, bureau 4
9840 De Pinte
Gedrukt op gerecycleerd papier met vegetale inkten
en zonder gebruik van vluchtige organische stoffen (VOS).
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

www.depinte.be

Gemeentesecretaris: V. Goethals
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