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di. 25/9

om 13 uur - kerk De Pinte - E 15
Begeleid bezoek Ronse:
crypte en Art Deco-wandeling
Markant
Mevr. Van den Daelen:
09 282 85 29

za. 29/9

om 20 uur - cultuurzaal OCP
-E8
Toneel ‘Welkom in het bos’
- zie pag. 21
Teater 2000 - Jong geweld
fam. Gellinck: 09 282 30 46

di. 25/9

om 14 uur - MSK Gent - E 2 / E 4
55+: Bezoek Museum
Schone Kunsten
Gezinsbond De Pinte
Armand Van Raemdonck:
09 282 78 88

zo. 30/9

van 11 tot 16.30 uur Moerkensheide (Nieuwstraat)
- E 4 (inkom)
Cyclocross: 5 wedstrijden
(nieuwelingen om 11 uur, …,
beloften en elite zonder
contract om 15.15 uur)
Veldritvrienden De Pinte
Peter Dejonghe: 09 282 83 26

wo. 26/9

vr. 28/9

vr. 28/9

om 19 uur - Aalter - gratis
Start cursus thuiscomposteren - zie pag. 8
(inschrijving vereist)
Gemeente De Pinte
Milieudienst: 09 280 80 24
om 14 uur - OCP - gratis
Fietsen
Okra De Pinte
Erick Baerts: 09 282 54 87

zo. 30/9

Oktober

(e.a.) om 19.30 uur Bondslokaal - E 75
Cursus koken ‘Only for men’
Gezinsbond De Pinte
Piet Dhaenens: 09 282 76 17

ma. 1/10

vr. 28/9

om 20 uur - cultuurzaal OCP
-E8
Toneel ‘Welkom in het bos’
- zie pag. 21
Teater 2000 - Jong geweld
fam. Gellinck: 09 282 30 46

di. 2/10

vr. 28/9

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

za. 29/9

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

za. 29/9

za. 29/9

van 14 tot 17 uur containerpark Nieuwstr. - gratis
Demonstratie composteren
- zie pag. 7
Gemeente De Pinte
Milieudienst: 09 280 80 24
om 19 uur - raadzaal
gemeentehuis - E 2,5
Auteurslezing ‘Als kok in
Frankrijk …’ + kaas en wijn
(inschrijving vereist) - zie pag. 22
Gemeente De Pinte
Bibliotheek: 09 282 25 32

vanaf 14 uur - Dorp Zevergem
-E2
Gewestelijke gezinswandeldag: Doornhammekeroute
Gezinsbond De Pinte
Frans Naessens: 09 282 58 37

van 17 tot 19.30 uur - zaal
Begonia / Pintestr.
Bloedcollecte
Vr. Vrijwillige Bloedgevers DP-Z
Chris Afschrift: 09 282 73 42
om 14 uur - opera Gent - E 9
Concert (Festival v Vl.)
‘Lichte barok van Bach en
tijdgenoten’
Markant
Mevr. Van den Daelen:
09 282 85 29

do. 4/10

om 14.45 uur - zaal Begonia
- E 12
GOSA-namiddag
Gezinsbond De Pinte
Armand Van Raemdonck:
09 282 78 88

do. 4/10

om 19.30 uur - De Veldblomme
- E 3,80 (leden) / E 7,60
Bloemschikken: de pluktuin
op tafel
KVLV Zevergem
Mia Dejager: 09 220 84 51

za. 6/10

za. 6/10

om 9.05 uur - station De Pinte
(trein) - Hogeschool Gent
Voskenslaan
Natuurpunt-trefdag
(biodiversiteit, workshops)
Natuurpunt Boven-Schelde
Walter Galle: 09 281 05 94
van 14 tot 17 uur - Drapstr. 16 /
Nazareth - gratis
Openstelling museum
‘Scheldeveld’
Heemkring Scheldeveld
Marilyn Couck: 09 282 70 42
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za. 6/10

om 19 uur - OCP - gratis
Huldiging Tine Ruysschaert
- zie pag. 17
Feestcommissie Tine Ruysschaert
Lieven Merlevede: 09 282 90 97

za. 6/10

’s avonds - Dorp Zevergem
Oktoberkermis Zevergem:
optreden
De Wezel
www.dewezel.be

zo. 7/10

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

zo. 7/10

Dorp Zevergem
Oktoberkermis Zevergem:
mountainbikekoers
De Wezel
www.dewezel.be

di. 9/10

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

di. 9/10

om 20 uur - ‘t Pints Verleden,
Pintestr. 33 - E 2
Vrouwenpraatcafé: ‘Het
gelaat zegt meer dan
duizend woorden’
Curieus DP-Z
Eliane Plastria: 09 282 60 98

wo. 10/10 om 20 uur - ’t Klooster gratis (leden) / E 3
‘Nieuwe samenlevingsvormen en hun juridische
complicaties’
Markant
Mevr. Van den Daelen:
09 282 85 29
vr. 12/10

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

vr. 12/10

om 20 uur - De Zwaan /
Nazareth
-E3
Voordracht met dia’s:
doe-tips voor eco moestuin
VELT Scheldevallei
Mo Van de Velde: 09 282 80 11

vr. 12/10

om 21 uur - Veldstr. 50 (deur
vooraan) - gratis
Voordracht mini VNA
(antennes uitmeten)
Amateurradioclub DP-Z
Julien Van Severen: 09 228 82 21

za. 13/10 (tot 21/10) vanaf 10 uur bibliotheek De Pinte - gratis
Bibliotheekweek: verwendag
- zie pag. 23
Gemeente De Pinte
Bibliotheek: 09 282 25 32

do. 18/10 om 20 uur - raadzaal
gemeentehuis
Open MINA-raad - zie pag. 15
Gemeente De Pinte
Mariska Samyn: 09 280 80 98
vr. 19/10

za. 13/10 om 20 uur - OCP
- E 12,50 / E 10 / E 8
Festival van Vlaanderen
- zie achtercover
Programma vzw
OCP: 09 280 98 41
zo. 14/10 van 10 tot 13 uur - raadzaal
- gratis
Boekenstand en programmavoorstelling 2007 - 2008
Davidsfonds DP - Z
Guido Naessens: 09 282 87 11
guidonaessens@skynet.be
zo. 14/10 om 11 uur - kerk De Pinte
Eucharistieviering t.g.v. de
nationale ziekendag
Ziekenzorg De Pinte
Magda Beschuyt: 09 282 36 94
zo. 14/10 om 13.45 uur - kerkplein De
Pinte - E 1,50 / E 1 (leden)
Op wandel rond Zulzeke
- zie pag. 19
Vakantiegenoegens De Pinte
Walter de Witte: 09 282 70 74
zo. 14/10 om 15 uur - Sportwegel - E 5
JV De Pinte - Nevele
(eerste elftal)
Voetbalclub Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be
ma. 15/10 om 19 uur - De Veldblomme gratis
Workshop Ecodriving
- zie pag. 10 (inschrijving vereist)
Gemeente De Pinte
Mariska Samyn: 09 280 80 98
di. 16/10

om 19.30 uur - Parochiaal
Centrum Nazareth, Dorp 22
- gratis
Infoavond ‘Gezonde voeding’
CM-kernen De Pinte - Nazareth
en Sint-Martens-Latem
CM De Pinte: 09 234 62 20

do. 18/10 om 20 uur - OCP - E 5 / E 3 /
gratis
‘Te voet naar je hart, een
moderne pelgrimstocht van
Gent naar Jeruzalem’
- zie pag. 18
Davidsfonds De Pinte - Zevergem
Guido Naessens: 09 282 87 11

vr. 19/10

(26/10 e.a.) om 20 uur - OC
Ruspoel / Munte (Merelbeke)
- E 15 (leden) / E 20
Cursus watervogels
(4 lessen) - theorie door
Natuurpunt Educatie (inschrijving
vereist)
Natuurpunt Boven-Schelde
Dominique Verbelen: 09 324 60 86
om 20 uur - Sportwegel - gratis
JV De Pinte - Drongen
(2 reserven A)
Voetbalclub Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be

di. 23/10

Ophaling textiel - zie pag. 7

di. 23/10

om 14 uur - Bondslokaal
-E2/E4
55+: ‘Begraven door de
eeuwen heen’
Gezinsbond De Pinte
Armand Van Raemdonck:
09 282 78 88

do. 25/10 - nog te bepalen
GOSA: daguitstap naar de
‘Bosberg’ (Houthalen)
Gezinsbond De Pinte
Armand Van Raemdonck:
09 282 78 88
vr. 26/10

de

za. 20/10 om 6 uur - parking GB, Brielstr.
Deinze - E 45 (all-in)
Bezoek mijngebouwen
Beringen, lunch, NM vrij:
Maasmechelen village
VLD Vrouwenbeweging
Fernande Van Wesemael:
09 282 52 70

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

za. 27/10 (t.e.m. 7/11) om 20 uur - raadzaal gemeentehuis - gratis
Opening Groepstentoonstelling - zie pag. 20
Kunstkring Centaura
Germain Schiettecatte:
09 282 68 67

za. 20/10 - in de hele gemeente
Mazoutactie
Curieus DP-Z
Monique Van Ginderdeuren:
09 282 75 15

zo. 28/10 van 12 tot 17 uur - Moerkensheide - gratis
Trialwedstrijden - zie pag. 26
www.trial-kleigroeve.be
Etienne Vanhuffel:
0486 25 51 94

zo. 21/10 vanaf 9 uur - zoo Antwerpen
- E 10 / E 3
Zoo-dag
Gezinsbond De Pinte
Frans Naessens: 09 282 58 37

zo. 28/10 om 15 uur - Sportwegel - E 5
JV De Pinte - Adegem
(eerste elftal)
Voetbalclub Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be

zo. 21/10 om 9.30 uur - kapel UZ Gent
Opluisteren mis
Seeveringa-koor
Eddy Detemmerman:
09 385 57 77

di. 30/10

zo. 21/10 om 13.30 uur - refter GBS
- E 2 per gezin
Herfstwandeling
Oudervereniging Gemeentelijke
Basisschool De Pinte
Wim Goeteyn: 09 281 16 99
zo. 21/10 om 14.04 uur - station De Pinte
(trein naar Kwatrecht / Wetteren)
Herfstwandeling in de
Bueren (Melle) met natuurgids
Natuurpunt Boven-Schelde
Rudy Demol: 0475 89 33 70
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om 19 uur - De Veldblomme
- E 4,5 (leden) / E 9
Kookles: Belgische ham
soorten
KVLV Zevergem
Kristien Morel: 09 245 03 09

Ruimtelijke ordening & Werken
Openbaar onderzoek ontwerp van zoneringsplan
Een zoneringsplan bepaalt hoe het afvalwater van alle huizen in De Pinte - Zevergem
wordt gezuiverd: door aan te sluiten op de infrastructuur die al onder de grond zit of
nog uit te bouwen infrastructuur, of door het zuiveren in een individuele installatie.
U vindt op het zoneringsplan ook uw huis terug en de manier waarop uw afvalwater zal
worden gezuiverd. Daarvan hangt ook af wie de inspanningen zal moeten leveren.
Tijdens het openbaar onderzoek kunt u het ontwerp van zoneringsplan inkijken bij de
gemeentelijke technische dienst (gemeentehuis, Koning Albertlaan 1, De Pinte). Dit kan
vanaf 3 september tot en met 30 november 2007.
Meer info (ontwerp van zoneringsplan, folder ‘Waterzuivering: uw zaak’) vindt u op
www.depinte.be - ‘Leven & Wonen’ - ‘Bouwen & Ruimtelijke ordening’ - ‘Openbare
onderzoeken’.

Uitbreiding parkeermogelijkheden voor treinreizigers
Overdekte fietsstallingen aan het station
Dankzij de ingebruikname van een nieuwe parking in de Groenstraat voor 62 auto’s is het mogelijk de parkeeroverlast in de straten rond het station te verminderen. We stellen echter vast dat
deze nieuwe parking slechts voor een derde bezet wordt en de treinreizigers, ondanks schriftelijke
aanmaningen, voor parkeeroverlast blijven zorgen in onder andere Koning Albertlaan, Koning
Leopoldlaan, Julien Anthierenslaan en Varentschoot.
Op basis van de bevindingen tijdens een hoorzitting met de inwoners van de stationsbuurt is het
gemeentebestuur van plan om verdere maatregelen te nemen om het gebruik van de nieuwe
parking te optimaliseren. De politie zal ook nauwgezet toezien op overtredingen en deze verbaliseren.
Hierbij doen we een oproep aan pendelaars om, niet alleen uit respect voor de financiële inspanningen van de NMBS en de gemeente, maar vooral voor de inwoners van de stationsbuurt, maximaal de nieuwe, comfortabele parking te gebruiken.
Maak ook gebruik van de overdekte fietsenstallingen voor uw verplaatsingen van en naar het
station. Op deze manier kan u bijdragen aan de vermindering van de CO2-uitstoot en de klimaatopwarming.
Het gemeentebestuur dankt u voor uw medewerking!

Werken Borluutlaan
De rioleringswerken in de Borluutlaan (tussen Baron de Gieylaan en Guido Gezellelaan) zijn gestart midden augustus en zullen vermoedelijk tot eind september 2007 duren. Zolang de werken
duren zal de Hendrik Consciencelaan enkel bereikbaar zijn via de Scheldeveldestraat.

www.depinte.be
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Leven & Wonen
Infogids 2007: Dank aan de adverterende handelaars
Begin juli werd er een nieuwe Infogids verdeeld in de hele gemeente. In deze brochure werden de
verschillende diensten voorgesteld werkzaam in De Pinte - Zevergem.
Deze brochure kwam tot stand door de bijdrage van de adverterende middenstanders en zelfstandigen. Het gemeentebestuur wenst hen hiervoor hartelijk te bedanken.
Sinds het drukken van deze gidsen is er een wijziging opgetreden in de samenstelling van de
gemeenteraad.
Erratum
p. 13 - Nieuw gemeenteraadslid:
Steven Léaerts, Pont-Noord 111, tel. 09 222 46 95
Steven Léaerts neemt de plaats in van Guy Blomme. Hij nam ontslag als titelvoerend gemeenteraadslid, maar gezien hij als OCMW-voorzitter van rechtswege lid van het college
is, blijft hij wel in de gemeenteraad, maar zonder stemrecht.
(gemeenteraad 2007-05-21)
Mocht u extra exemplaren van de brochure nodig hebben, dan kunt u hiervoor terecht in het
gemeentehuis, bij communicatieambtenaar Isabel Coppens, e-mail: communicatie@depinte.be,
tel. 09 280 80 89.

Aan wie geef jij een pluim?
Op 10 september lanceren alle regionale tv-omroepen en
de Koning Boudewijnstichting opnieuw de gezamenlijke
oproep ‘De Pluim’.
Al wie zich belangeloos inzet voor een open en aangename samenleving komt in aanmerking voor een pluim (2 000 euro). Je
kunt kandidaten nomineren tot 8 oktober 2007.
Mensen die zich met veel energie inzetten voor anderen en voor de samenleving verdienen zeker
erkenning, een ‘pluim’. De Koning Boudewijnstichting en de regionale tv-omroepen hebben elk
op hun manier veel aandacht voor het engagement van mensen. Ook al gaat het om relatief
kleine initiatieven op lokaal niveau, de tv-omroepen en de Stichting vinden dat deze mensen erkenning verdienen. Daarom lanceren ze voor de vierde keer ‘De Pluim’.
De bedoeling is burgers te nomineren van wie je het engagement bewondert. Het gaat om mensen die zich inzetten voor culturele en sociale doelen. De kandidaturen worden ingediend per
zendgebied en dienen voor 8 oktober verzonden te worden naar jouw regionale zender. In elk
zendgebied selecteert een onafhankelijke jury vijf laureaten. Elke zender zal via reportages ‘zijn’
vijf kandidaten voorstellen. Daarna kunnen de kijkers stemmen voor de kandidaat die volgens hen
De Pluim verdient. In het weekend van 15 en 16 december worden de winnaars bekendgemaakt.
Elke winnaar krijgt behalve een pluim, 2 000 euro. De vier overige geselecteerden per zender
ontvangen elk 500 euro.
Voor meer informatie en het nominatieformulier kan je terecht op www.depluim.be, of op het
nummer 070 344 083.

www.depinte.be

Koning Boudewijnstichting,
www.kbs-frb.be

Brederostraat

21,
6

1000

Brussel,

e-mail:

info@kbs-frb.be,

Milieu & Duurzaamheid
Milieukalender
• Containerpark
Het containerpark is gesloten op vrijdag en zondag en op wettelijke feestdagen. Tevens gesloten
van zaterdagmiddag 8 september om 12 uur tot en met woensdag 12 september en op maandag
8 oktober.
• 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.
In september vindt er terug een demonstratie composteren plaats. Deze gaat door op
zaterdag 29 september van 14 tot 17 uur op
de demoplaats aan het containerpark. Tijdens deze demo geven de compostmeesters
tips en uitleg over compost(eren).
• Herbruikbare goederen
De vzw Ateljee haalt gratis de herbruikbare goederen op, ze zijn te contacteren op het nummer
09 224 07 15. U kan de herbruikbare goederen ook zelf brengen naar de Kringwinkel Ateljee,
Slachthuisstraat 18 in Deinze (open van maandag tot vrijdag van 10 tot 18 uur, op zaterdag van
10 tot 17 uur). Meer info op www.ateljee.info.
• Textielafval
Op dinsdag 23 oktober wordt textielafval aan huis ingezameld door Ateljee. Enkel kleding die
proper is en in goede staat, lakens, dekens, lappen stof, gordijnen, draagbaar schoeisel (schoenen
moeten per paar samen zijn) kunnen meegegeven worden.
• Grof huisvuil
De grof huisvuilophaling vindt plaats op vrijdag 21 september. Alle brandbare materialen of metalen voorwerpen afkomstig van de normale werking van een gezin die niet in de gewone restfractiezak kunnen en niet meer gerecycleerd kunnen worden, mogen dan op de stoep geplaatst
worden.
Over de strikte toepassing van de ophaalregels leest u meer in het artikel ‘Najaarsronde grof huisvuilophaling’ hierna.
• Klein Gevaarlijk Afval (KGA)
De inzameling gaat door op vrijdag 14 september van 9 tot 12 uur op het dorp van Zevergem
en van 13 tot 16 uur in de Kastanjestraat, op zaterdag 15 september van 10 tot 16 uur aan de
achterzijde van het gemeentehuis.
• Luierafval

www.depinte.be

Luierafval kan volledig gerecycleerd worden! Uit elk ton nat product kan ongeveer 200 kg houtpulpvezel gehaald worden. Recycling vermindert bovendien de olieconsumptie doordat het de
plasticcomponenten in wegwerpluiers geschikt maakt voor plasticproductie en er zodoende geen
nieuwe grondstoffen voor plastic hoeven aangemaakt te worden.
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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 Aveve Thienpont (Klossestraat 55), Contact GB, Louis Delhaize en Voeding Poldergoed (Nadine ‘t Kindt).
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
Raadpleeg de Kalender Selectieve Ophaling 2007 voor meer informatie betreffende de afvalinzamelingen. Op www.depinte.be - ‘Milieu en Duurzaamheid’ - ‘Afval’ - ‘Milieukalender’ vindt u,
naast de gewone afvalkalenders, ook een verwijzing naar de online kalender van IVM om de
ophalingen in De Pinte - Zevergem op te vragen. U kan hiermee op straat, maand en afvalfractie
zoeken.

Najaarsronde grof huisvuilophaling
Bij de grof huisvuilophaling van afgelopen voorjaar werden de nieuwe regels voor het eerst heel
strikt toegepast door de ophalers. Ook tijdens de grof huisvuilophaling op vrijdag 21 september
blijven de regels van kracht. Daarom zal de IVM opnieuw een grof huisvuilkrantje uitgeven met
uitleg over wat wel en wat niet bij het grof huisvuil hoort. We adviseren u dit krantje grondig te
lezen voor u uw grof huisvuil buiten plaatst. Indien u nog zou twijfelen, raden wij u aan om contact te nemen met de milieudienst op tel. 09 280 80 24.
Bruikbaar of niet?
Vooraleer u iets bij het grof huisvuil plaatst, overweegt u best of het nog bruikbaar is. Herbruikbare goederen kunt u immers gratis naar de Kringwinkel brengen, zodat ze nog een tweede leven
krijgen.
Restfractiezak of containerpark
Als iets niet bruikbaar is, geldt volgende eenvoudige regel: alles wat in een restfractiezak kan en
niet selectief wordt ingezameld, hoort in een restfractiezak thuis én is dus géén grof huisvuil.
Wat op het containerpark wordt ingezameld met het oog op recyclage, is evenmin grof huisvuil.
Enkele voorbeelden: steenpuin, afbraak- en timmerhout, sanitaire toestellen, glas, afgedankte
elektrische of elektronische apparaten, autobanden, karton, …
Grof huisvuil
Onder grof huisvuil verstaan we alles wat niet in de gewone restfractiezak kan en niet gescheiden
ingezameld wordt met het oog op recyclage. Enkele voorbeelden: kapotte meubelen, een oud
tapijt, een oude matras, een groot stuk speelgoed dat niet in de huisvuilzak kan, harde plastics die
niet selectief worden ingezameld (frigobox, reiskoffer), …
Oude metalen zijn geen grof huisvuil, maar worden door een aparte wagen opgehaald naar analogie met de grof huisvuilrondes. U mag dus wel oude metalen buiten plaatsen.
Plaats tijdig het materiaal buiten. De ophaalrondes (van grof huisvuil zowel als van oude metalen)
starten immers vroeg. Eens de wagens voorbij zijn, komen ze niet meer langs in uw straat en moet
u het materiaal terug binnen nemen.
We danken u voor de inspanningen om samen met ons de afvalberg te helpen inperken.

Thuiscomposteren …
Iets voor jou?
Schrijf je in voor een compostcursus op 26, 29 september en 6 oktober 2007.

www.depinte.be

Composteren hoort thuis in iedere tuin.
Gezonde planten hebben een gezonde bodem nodig met een mulle kruimelstructuur die voedingsstoffen, water en lucht vasthoudt. Zo’n bodem bekom je enkel als je hem geregeld voedt
met organisch materiaal.
Composteren houdt in dat je je keuken- en tuinresten door compostwormen en andere afbraakorganismen laat verwerken. Als composteerder zorg je ervoor dat dit gebeurt op een gecontroleerde manier. Zo voorkom je problemen en is het eindresultaat een voedselrijk, kruimelig en
humusrijk product.
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Leer de knepen van het vak.
Composteren is helemaal niet moeilijk.
Nochtans loopt het bij heel wat mensen
fout. Je moet enkel met een paar basisregels rekening houden. De Vlaamse
Compostorganisatie (VLACO) organiseert
in samenwerking met de Vlaamse milieuintercommunales regelmatig compostcursussen. In drie lessen wordt op deze belangrijke punten dieper in gegaan.
Theorie (woensdag 26 september van
19 tot 22 uur)
Tijdens de eerste bijeenkomst wordt het
composteren theoretisch benaderd. Wil
Demonstratie composteren 16/6: 10 jaar compostje goed kunnen composteren, dan moet
meesterwerking
je immers enkele vuistregels kennen. Wat
is composteerbaar, wat is het niet? Wat
gebeurt er precies tijdens het composteringsproces en welke organismen zijn er actief? Welk
systeem is het meest geschikt voor je tuin?
Bezoek (zaterdag 29 september van 10 tot 12 uur)
Tijdens een rondleiding bij Feniks te Avelgem bekijk je de afbraakorganismen van dichterbij, krijg
je uitleg over de mogelijke toepassingen van compost en verneem je meer over andere vormen
van afvalvoorkoming in de tuin: versnipperd snoeihout als bodembedekking, ecologisch gazonbeheer met een mulchmaaier, nuttig gebruik van grof snoeihout, ...
Praktijk (zaterdag 6 oktober van 9 tot 12 uur)
Tijdens de praktijksessie ga je zelf aan de slag. Dankzij de deskundige begeleiding van een ervaren
lesgever krijg je de fijne kneepjes van het thuiscomposteren onder de knie.
Hoe zit een doeltreffende compostbak in elkaar? Hoe belucht je de inhoud van een compostvat?
Hoe kan je zelf de kwaliteit van je compost bepalen?
De theorieles en het praktische gedeelte vinden plaats in Aalter.
Inschrijven voor de compostcursus kan tot 5 september 2007. Het aantal deelnemers is beperkt
tot zestien. Voor meer informatie en inschrijving kan je terecht bij Ingrid Scheerlinck, milieuambtenaar, tel. 09 280 80 24, milieudienst@depinte.be.

Wedstrijd ‘1000 gratis vaten’.
In het kader van juni compostmaand organiseerde de vzw VLACO in samenwerking met de compostmeesters en het gemeentebestuur de wedstrijd ‘1000 gratis vaten’.
Er zaten 189 wormen in vijf liter halfverteerde compost (schiftingsvraag).
Volgende personen benaderden het dichtst het antwoord op de schiftingsvraag:
- Françoise De Prest
- Dirk De Jonge
Ze winnen elk een compostvat. De winnaars werden persoonlijk op de hoogte gebracht.

Milieuvriendelijk en afvalarm schoolmateriaal, het kan

www.depinte.be

Afvalpreventietips:
• Kies voor schoolgerei dat gemaakt is van en met milieuvriendelijk materiaal.
• Gebruik kartonnen opbergmappen in de plaats van plastic exemplaren. Kartonnen mappen zijn gemaakt uit gerecycleerd materiaal.
• Schaf schriften aan van gerecycleerd papier.
• U kunt boeken of schriften op een originele manier kaften met affiches, posters of papier
van tijdschriften.
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Aardig-op-weg-week

Meer dan 1 000 euro aan prijzen te winnen
Het gemeentebestuur daagt alle inwoners uit om zich van 14 tot en met
20 september zoveel mogelijk met de fiets of te voet te verplaatsen.
Stap of fiets en win
Het is de bedoeling om zoveel mogelijk te stappen, of kilometers met de fiets af te leggen. Je
moet dus één categorie kiezen. De eerste vijf voetgangers en de eerste vijf fietsers winnen de
hoofdprijs: een bon van A.S. Adventure ter waarde van 100 euro.
Kinderen, jonger dan twaalf jaar, vormen een afzonderlijke categorie. Hier winnen de eerste drie
een mooie prijs, namelijk een fietshelm.
Zaterdag 22/9: afsluiting aardig-op-weg-week met een cadeautje voor elke
deelnemer
Alle deelnemers zijn van harte welkom op de receptie op zaterdag 22 september om 18
uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Alle deelnemers worden verwacht, want er is
voor iedereen een cadeautje voorzien.

Hoe deelnemen?
Om de uitdaging te kunnen aangaan, kan je een stappenteller* of kilometerteller uitlenen (mits een waarborg van vijf euro) bij de duurzaamheidsambtenaar.
Zo kan je je aantal stappen/kilometers bijhouden.
Opgelet: De voorraad is beperkt en de stappenteller / kilometertellers kunnen
afgehaald worden op donderdag 13 september!
Geïnteresseerde fietsers en/of voetgangers geven ten laatste op 6 september 2007
hun naam op bij Mariska, mariska.samyn@depinte.be, 09 280 80 98.
* Een stappenteller is een klein toestelletje dat op de heup wordt gedragen en op elk moment
aangeeft hoeveel stappen iemand die dag al heeft gezet. Draag de stappenteller bij alle activiteiten die je gedurende de dag doet. Zo zullen de stappen tijdens het wandelen, lopen, sporten,
stofzuigen, winkelen, … worden opgeteld.

Een goed gevoel bij je autorit!
Een minimum aan verbruik,
een maximum aan veiligheid
Dat kan je realiseren met ‘Ecodriving’: de zuinige, veilige, milieuvriendelijke en ontspannen manier
van rijden. Om deze manier van rijden onder de knie te krijgen, biedt de gemeente in samenwerking met Ecolife de workshop Ecodriving aan.
Ecodriving staat voor het rijden op een manier die aangepast is aan de moderne motortechnologie. Dit komt onder andere het milieu en de levensduur van de motor ten goede.
We hebben vele gewoontes in het autorijden. De meeste daarvan zijn prima. Maar sommige zijn
verouderd. Er zijn bijvoorbeeld gewoontes die ontstaan zijn door op de juiste manier om te gaan
met een carburatormotor. Gelukkig rijden die nu bijna niet meer rond.
Andere gewoontes zijn er omdat ze voor ons juist aanvoelen, terwijl ze eigenlijk niet optimaal zijn.
Hier moeten we ons denkvermogen inzetten om ons gevoel aan te passen.
Na deze inspanning in het begin, geeft Ecodriving je veel meer rust achter het stuur, en niet te
vergeten ... het spaart je portemonnee.
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Je mag een gemiddelde brandstofbesparing van tien procent verwachten; bij sommige chauffeurs
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zelfs tot 30 procent. Ecodriving verkleint ook je risico op de baan. Bij een bepaald bedrijf, waarvan
de medewerkers de workshop volgden, verlaagde het aantal schadegevallen met 40 procent!
Tijdens deze workshop leer je niet alleen de principes, je kan ook onmiddellijk met de nieuwe
kennis aan de slag. Daarvoor worden er vijf geavanceerde rijsimulatoren gebruikt, voorzien van
speciaal ontwikkelde programma’s. Er wordt bekeken waarom sommige gewoontes moeilijk te
veranderen zijn. Eens dit duidelijk is, maak je automatisch de klik.
In de vorm van een quiz worden je kennis en inzicht in die aspecten van het autorijden getest en
vergroot, die van jou een veiliger en ecologischer autobestuurder maken. De workshop wordt
afgesloten met een kleine competitie: geraak je met een beperkte hoeveelheid virtuele benzine
verder dan je collega-ecodrivers?
Praktisch
De workshop is gratis en duurt 2,5 uren. Voor de quiz worden er teams gevormd van twee
of drie personen. Elk team krijgt een rijsimulator ter beschikking.
Wanneer? maandag 15 oktober om 19 uur
Waar?		
De Veldblomme, Zevergem
Inschrijven is verplicht! Er is slechts plaats voor vijftien deelnemers, dus snel zijn
is de boodschap!
Mariska Samyn, duurzaamheidsambtenaar,
tel. 09 280 80 98,e-mail: mariska.samyn@depinte.be

Zonder is gezonder!
Bijna elk gezin gebruikt jaarlijks tal van bestrijdingsmiddelen voor allerlei doeleinden, tegen: slakken, mieren, muggen, onkruid, mos, schimmels, muizen en
ratten, bladluizen, aardappelrot, de wortelvlieg, ...
Bestrijdingsmiddelen worden gebruikt als een gemakkelijkheidsoplossing en worden soms zonder veel nadenken vaak voor de eenvoudigste problemen ingezet.
Herbiciden kunnen volledige oppervlakten onkruidvrij maken met als gevolg dat
vele mensen nu verwachten dat de meeste openbare ruimten perfect onkruidvrij zijn, bijvoorbeeld
trottoirs, parkings en zelfs in plantsoenen mag geen onkruidje meer staan, een gazon mag enkel
en alleen uit gras bestaan: een madeliefje, een beetje mos is uit den boze ...
Uit tal van onderzoeken is aangetoond dat bestrijdingsmiddelen
een negatieve invloed hebben op de volksgezondheid, zo zouden
pesticiden een rol spelen in de daling van de vruchtbaarheid van
de man, in de toename van het voorkomen van bepaalde kankers en in de toename van de allergiegevoeligheid van kinderen.
Door de makkelijke en talrijke toepassingen van pesticiden komen
deze nu voor in voedsel en drinkwater en worden onder andere
op deze manier opgenomen door de mens. Naast het gevaar voor
de volksgezondheid, is er natuurlijk ook nog het directe en grotere
gevaar voor fauna en flora die aanzienlijk te lijden hebben onder
een onverantwoord bestrijdingsmiddelengebruik.
Het is dan ook niet verantwoord om elk plaatsje onkruidvrij te houden ten koste van de gezondheid van mens en leefmilieu, te meer daar dit vaak zinloos is. Wat is immers het nut van een
perfect onkruidvrije parking of van een gazon zonder één bloemetje?
Het engagement van het gemeentebestuur van De Pinte: het pesticidenreductieplan
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Het gemeentebestuur probeert zelf het goede voorbeeld te geven en het pesticidengebruik te verminderen bij zijn openbare diensten. Concreet komt dit
erop neer dat we het pesticidengebruik geleidelijk zullen reduceren tot een
nul-gebruik in 2015. Het is echter helemaal niet de bedoeling om onze gemeente te laten overwoekeren door onkruiden, maar we vragen toch een zekere redelijkheid. Het is immers van geen nut dat een parking er als een glad11

gestreken biljartlaken bijligt, het is evenmin de bedoeling om in een grasplein enkel en alleen gras
te zien, een bloem moet kunnen zoals wijlen Louis Neefs bezong in zijn lied “laat ons een bloem
en wat gras dat nog groen is …”.
Enerzijds vragen wij u om een zekere onkruidgroei te tolereren en anderzijds engageert het gemeentebestuur zich om de ‘onkruiden’ tot op een redelijk niveau te bestrijden zonder pesticiden,
met andere woorden door te schoffelen en te wieden, door het gebruik van hakselhout, toepassen van biologische bestrijdingsmiddelen, door een onderhoudsvriendelijke aanleg van trottoirs,
boorden, rotondes, … Momenteel wordt er samengewerkt met de vzw Demival uit Deinze. Twee
dagen per week komt er een ploeg van vier mensen om manueel onkruid te verwijderen om zo
de onkruidgroei binnen de perken te houden.
Het is uiteraard niet de bedoeling dat u nu zelf uw stoep met onkruidverdelgers te lijf gaat. Het
zou zonde zijn als de inspanningen van de openbare diensten om minder bestrijdingsmiddelen te
gebruiken teniet worden gedaan.
De weg naar een pesticidenvrije toekomst vraagt veel tijd en energie, maar het is mogelijk!
Op de website www.zonderisgezonder.be kunt u per product de impact van bestrijdingsmiddelen op mens en milieu nagaan. U krijgt er ook tips voor een verantwoord gebruik.

Gemeente zoekt energiemeesters en vrijwilligers om deel te nemen aan de actie ‘klimaatwijken’
We horen soms wel eens: “Wat kunnen wij nu als simpel gezinnetje bijdragen
aan de vermindering van het broeikaseffect? Niks toch? Dat kunnen alleen
grote bedrijven.” Toch niet, want er zijn veel gezinnen en samen hebben zij
een stevige invloed op het broeikaseffect. Uit het MIRA-rapport blijkt dat gezinnen in 2005 verantwoordelijk waren voor 15,8 % van de broeikasuitstoot
in Vlaanderen, en daarin is het persoonlijk vervoer nog niet inbegrepen. Dus
we kunnen wel degelijk met eigen acties het broeikaseffect bestrijden!
Wat is een klimaatwijk?
Een klimaatwijk is een groep van ongeveer vijftien gezinnen die de uitdaging aangaat om tijdens
het stookseizoen acht procent energie (elektriciteit en gas) te besparen in huis. Deze gezinnen
wonen in dezelfde gemeente, soms zelfs in dezelfde wijk of in dezelfde straat of kennen elkaar
via een vereniging, een school of een club.
Wat wordt er verwacht van mij als deelnemer?
Je houdt wekelijks de meterstanden bij van je gas- en elektriciteitsmeter en vult ze in op de website van klimaatnet. Als je geen internet hebt, vult de energiemeester de meterstanden in jouw
plaats in. Ga ook op zoek naar de energieafrekening van vorig jaar. Die hebben we nodig om de
energiebesparing te kunnen berekenen.
Je kan deelnemen aan de bijeenkomsten die je energiemeester of je gemeentebestuur organiseert. Je maakt er kennis met de andere deelnemers en kan er concrete ervaringen en tips uitwisselen.
En de ultieme verwachting is natuurlijk dat je er in slaagt acht procent energie te besparen ten
opzichte van vorig jaar!
Wie is de energiemeester?
Elke klimaatwijk heeft één of meerdere energiemeesters. Het is bij voorkeur één van de deelnemers
van de Klimaatwijk, die zich kandidaat stelt om deze taak op zich te nemen. De energiemeester is
eigenlijk de coach van de klimaatwijk en hij krijgt bij de start een stoomcursus ‘rationeel energiegebruik’. Hij krijgt bovendien ook enkel nuttige hulpmiddelen om ondermeer het energieverbruik
in een gezin te kunnen meten. De taak van de energiemeester bestaat er in zijn/haar eigen kennis
door te geven aan de deelnemers van de Klimaatwijk: door tips te geven, een huisbezoekje te
brengen, een bijeenkomst te organiseren. De partners van de campagne steunen hem daarbij. Hij
is tevens het centrale aanspreekpunt van de Klimaatwijk.
Wat brengt het mij als deelnemer op?
Lagere energierekeningen, een (gratis) energiedoorlichting van je woning, massa’s tips en informatie over energiebesparing, subsidies en premies, een gedetailleerde berekening van de hoe-
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veelheid energie die je wijk (en jij zelf) bespaarde, een tussentijdse aanmoediging en een beloning
op het einde van de campagne.
Interesse?
Wie interesse heeft om deel te nemen aan de klimaatwijken of om energiemeester te worden
kan vrijblijvend contact opnemen met de duurzaamheidsambtenaar (tel. 09 280 80 98, e-mail:
mariska.samyn@depinte.be). Zij zorgt in samenwerking met de provincie voor de opleiding, gemotiveerde gezinnen, voldoende energiemeters, bijeenkomsten met de gezinnen, ...
Inschrijvingen moeten binnen zijn ten laatste op maandag 17 september 2007!

Zwerfafval: niet bij ons!

Doe mee aan de grote schoonmaak op 15 september 2007
Iedereen ergert zich blauw aan zwerfafval op straat. Het ontsiert de omgeving en berokkent veel schade aan het milieu.
Het duurt immers heel lang vooraleer het afval volledig is vergaan. Een sigarettenpeukje ‘leeft’ nog twee jaar en een stukje
kauwgom al gauw twintig jaar! Het deksel van een drankblikje blijft zelfs levenslang bestaan …
Wie draait op voor de kosten?
Wie zwerfvuil achterlaat, kan beboet worden. Deze boetes
kunnen hoog oplopen. Toch vinden we zwerfvuil of sluikstorten jammer genoeg in elke gemeente. De gemeente is de
dupe van het onverantwoorde gedrag. Het vuil ontsiert de
omgeving en moet opgeruimd worden. Dit kost de gemeente
heel wat. Naast extra personeel, moeten ook het transport
en de verwerking van het afval betaald worden. Bovendien is het opruimen een gevaarlijke klus,
want dikwijls gebeurt dit langs heel drukke wegen. We betalen uiteindelijk allemaal de rekening
voor andermans onaanvaardbaar gedrag, want als de gemeente voor de kosten opdraait, wordt
dit immers aan de burgers doorgerekend.
Niet bij de pakken blijven zitten: doe mee aan de grote schoonmaak!
Dus, als u ook genoeg heeft van zwerfafval, doe dan mee. Vele handen maken immers licht
werk.
Vrijwilligers geven ten laatste op 7 september 2007 hun naam op bij duurzaamheidsambtenaar
Mariska Samyn, tel. 09 280 80 98, e-mail: mariska.samyn@depinte.be.
Afspraak op zaterdag 15 september
vertrek om 9 uur - ingang gemeentehuis (Baron de Gieylaan)

www.depinte.be

13

Vragen over je energiefactuur?
Je energiefactuur begrijpen is niet altijd eenvoudig. Wat betekenen al die gegevens precies? En
waarop moet je letten als klant? Hoe kies je een energieleverancier?
In deze sessie worden antwoorden gegeven op vragen en bekommernissen.
Aansluitend worden nog tips meegegeven om energie te besparen.
Wanneer?
Waar?		

dinsdag 18 september om 20 uur
raadzaal gemeentehuis

De inkom is gratis, maar inschrijven op voorhand verplicht!
Mariska Samyn, duurzaamheidsambtenaar, tel. 09 280 80 98, e-mail: mariska.samyn@depinte.be

Duurzaam bouwen voor iedereen binnen handbereik
Met de BouwWijzer kan je je bouwplannen of woning doorlichten op vlak van energieverbruik,
waterverbruik en duurzame materialen. De BouwWijzer kan je op twee manieren gebruiken:
1) Analyseer je bouwplannen met de Checklist duurzaam bouwen
Met de checklist duurzaam bouwen kan je bouwplannen doorlichten op
duurzaamheid: honderden adviezen volgens de thema’s energie, water en
bouwmaterialen per maatregel een specificatieblad met technische informatie, modelbestekteksten, premies, milieuwinst, achtergrond, links voor
woning- en utiliteitsbouw, nieuwbouw en renovatie, automatisch rapport
mogelijk.
2) Licht je woning door met de Energie-audit
Word je eigen energie-adviseur en haal je energierekening naar beneden.
Met de audit kan je op 30 minuten nagaan hoe je je woning duurzamer kan maken: van isolatie
tot verwarming van ventilatie tot verlichting van watergebruik tot huishoudelijke toestellen.
Vul de audit in en je krijgt een rapport met concrete tips om energie en water te besparen.
Gratis op www.bouwwijzer.be
Bereken je energiewinst voor energiebesparende maatregelen
• de terugverdientijd voor het isoleren van een niet geïsoleerd hellend dak berekenen
• de terugverdientijd voor de vervanging van glas met hoogrendementsglas
• de terugverdientijd voor de vervanging van een oude stookketel (meer dan twintig jaar oud)
door een condensatieketel
• de terugverdientijd voor de plaatsing van een zonneboiler
• de terugverdientijd voor de plaatsing van fotovoltaïsche zonnepanelen
• vervanging van gloeilampen door spaarlampen
www.energiesparen.be/energiewinst/index.php

Beheerovereenkomsten, boeren beheren de natuur
Een beheerovereenkomst is een contract waarbij de landbouwer met de Vlaamse overheid vrijwillig afspraken maakt over het natuur- en milieubeheer op zijn landbouwbedrijf en hiervoor een
vergoeding krijgt.
De maatregelen uit de beheerovereenkomst zijn erop gericht om de kwaliteit van het milieu, de
natuur of het landschap te behouden of te verbeteren.
Als men een beheerovereenkomst sluit, is men verplicht om de maatregelen uit te voeren zoals ze
in de beheerovereenkomst zijn beschreven.
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Het is mogelijk een beheerovereenkomst te sluiten voor zes verschillende beheerdoelstellingen,
kaderend in twee verschillende wetgevingen:
1) beheerovereenkomsten die kaderen in de natuurwetgeving:
• weidevogelbeheer (vijf pakketten)
• perceelsrandenbeheer (zes pakketten)
• herstel, ontwikkeling en onderhoud van kleine landschapselementen (zes pakketten)
• botanisch beheer (zes pakketten)
2) beheerovereenkomsten die kaderen in de mestwetgeving:
• beheerovereenkomst water (een pakket)
• beheerovereenkomst natuur (een pakket)
Landbouwers die geïnteresseerd om een dergelijke beheerovereenkomst af te sluiten, kunnen
hiervoor contact opnemen met de Vlaamse Landmaatschappij (Els Marvellie, Ganzendries 149,
9000 Gent, tel. 09 244 86 07).
Naast de premie die u ontvangt van de overheid, geeft het gemeentebestuur nog eens 20 %
extra subsidie.

Test het sociaal gedrag van uw
hond
De Koninklijke Kynologische Unie Sint-Hubertus
(KKUSH) stelt een vrijblijvende gedragstest voor honden voor. Via zo’n gedragstest krijgt u een betrouwbare indicatie over het gedrag van de geteste hond
(op het ogenblik van de test). Naast de uitreiking van
een officieel brevet, krijgen positief bevonden honden ook een medaille.
De testen worden georganiseerd door aangesloten
verenigingen op een avond in de week of in het
weekend. De test kost negen euro. Een lijst met aangesloten verenigingen vindt u op www.kkush.be.
De KKUSH is een nationale, overkoepelende vereniging die de activiteiten rond rashonden in België
coördineert via haar aangesloten verenigingen. In
België zijn er meer dan 500 aangesloten hondenclubs.

Milieutoetsing gemeentelijk mobiliteitsplan - open MINA-raad
Omdat milieu, verkeer en ruimtelijke ordening onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, voorziet
de samenwerkingsovereenkomst ‘milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling’ ook in een cluster mobiliteit.
De gemeente De Pinte tekende voor deze cluster in op niveau twee. Een van de voorwaarden om
aan dit niveau te voldoen, is het opmaken van een milieutoetsing voor het gemeentelijk mobiliteitsplan. Het doel is om het gemeentelijk milieubeleid en mobiliteitsbeleid zoveel mogelijk op
elkaar af te stemmen.
Vaak zit de kennis over het gemeentelijke milieubeleid en mobiliteitsbeleid nog teveel verspreid
tussen verschillende gemeentelijke diensten. Bedoeling is om vanuit de milieudienst de aanzet te
geven voor de invulling van de milieuaspecten binnen het mobiliteitsplan van de gemeente.
Mobiliteit is een item dat iedereen aangaat en daarom bent u van harte welkom op de open
MINA-raad op donderdag 18 oktober 2007 om 20 uur in de raadzaal van het gemeentehuis
voor een milieutoetsing van het gemeentelijk mobiliteitsplan.
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Cultuur & Vrije tijd
Braderie en kermis in De Pinte
zondag 9 september 2007

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.

30ste braderie in De Pinte
zondag 9 september 2007
van 11 tot 18 uur
De Pinte centrum
Programma
• tal van winkeliers bieden hun producten en diensten aan
• verenigingen stellen hun werking voor en zorgen voor amusement
• stand verbroederingsgemeente Freiamt met streekpoducten en -info
+ tentoonstelling in de raadzaal van het gemeentehuis - zie ook artikel Centaura (p. 20)
• kinderrommelmarkt aan Viteux (vanaf 14 uur)
• animatie
Kinderrommelmarkt van 14 tot 18 uur
Ook dit jaar kunnen de kinderen deelnemen aan de braderie. Ze krijgen een plaats in de boomgaard van het park Viteux (nabij het Kerkplein) waar ze hun standje voor de rommelmarkt (voor
en door lagere school-kinderen) kunnen opzetten.
Inschrijven is gratis en kan tot en met vrijdagmiddag 7 september. U dient enkel de naam en leeftijd van het kind door te geven: gemeentehuis, Isabel Coppens, Koning Albertlaan 1, De Pinte, tel.
09 280 80 89, fax: 09 282 99 21, e-mail: communicatie@depinte.be.
De kinderen worden om 13.30 uur verwacht aan de ingang van het kasteelpark Viteux (zijde
Kerkplein), zodat ze een plaats toegewezen kunnen krijgen. Het einde van de braderie is voorzien
rond 18 uur, maar vroeger stoppen is mogelijk.
Meer info gewenst?
Bel 09 280 80 89 of mail communicatie@depinte.be.

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
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6/10: Huldigingsfeest Tine Ruysschaert
Zaterdag 6 oktober 2007
HULDIGING
met woord en muziek

TINE RUYSSCHAERT
35 jaar op de planken

Zoals velen onder u vernamen, staat Tine Ruysschaert al 35 jaar op de planken, met solotoneel,
al dan niet begeleid door andere kunstenaars. Zij
is zo lang al de ambassadrice van De Pinte en van
de Nederlandstalige cultuur. Zij wordt daarom
eens duchtig door haar vrienden in de bloemetjes
gezet. Het wordt een groot feest! Medeorganisatoren zijn de Gemeentelijke Raad voor Cultuur
van De Pinte en de gemeente zelf, die zich met
veel overtuiging achter deze huldiging schaart.
Op zaterdagavond 6 oktober 2007 om 19
uur, coördineert Jo Decaluwe een hulde, een
happening ter ere van Tine Ruysschaert, in het
OCP (Ontmoetingscentrum Polderbos), een
© Fotograaf Hendrik Boxy
artistiek hoogstaand en gezellig feest. Heel wat,
vooral artistieke vrienden van de gehuldigde, nemen hier actief aan deel. Maar dat is niet alles.
Diezelfde avond willen wij Tine graag een ‘bijzonder geschenk’ overhandigen, waar wij nu niet
meer over wensen te vertellen.
Op dit feest met muziek en woord worden alle geïnteresseerde Pintenaars van harte
uitgenodigd.
Dit gratis feest, dit geschenk en deze receptie voor Tine, brengen natuurlijk heel wat kosten met
zich mee. Bent u Tine en dit project zeer genegen, dan kan u dit vrijblijvend laten blijken door een
bijdrage, groot of klein, aan ‘Huldiging Tine Ruysschaert 2007’ in De Pinte, op rekeningnummer
737-0196762-89, met vermelding ‘gift huldiging Tine Ruysschaert’. Ook sponsors zijn welkom,
in ruil voor een vermelding in het programmablaadje. Het (hopelijk batig) saldo zal gebruikt worden voor een goed doel, te kiezen door de gehuldigde. Vanaf 25 euro, treedt u toe tot het ‘beschermcomité’ en wordt u als dusdanig vermeld in het programmablaadje.
Wij hopen van harte, dat u er wilt en kunt bij zijn, en dat het voor Tine en voor u een onvergetelijke avond wordt. Toegangskaarten zijn te krijgen in het OCP (Polderbos 20) bij Marleen Cornelis
tussen 17 en 28 september. Het best kan u met haar eerst telefonisch contact opnemen op
het nummer 09 280 98 41. Het aantal plaatsen is immers heel beperkt. Verdere informatie is te
krijgen bij de leden van de werkgroep.
Met heel veel dank bij voorbaat, en … van harte welkom!
Namens de feestcommissie
ir. Lieven Merlevede
initiatiefnemer
Willemsdorp 11, B-9840 De Pinte
tel. 09 282 90 97
Lieven.Merlevede@scarlet.be
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dhr. Jo Decaluwe, theater Tinnenpot, Gent		
dhr. Frans van Bronkhorst, impresario, Hilversum, NL
dhr. Jozef Van Melckebeke, voorzitter Davidsfonds, De Pinte
mevr. Cecile Vanooteghem, penningmeester, Gent
dhr. Bart Laureys, voorzitter GRC, De Pinte
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Geboren in 1958?
Hou alvast zaterdag 13 september 2008 vrij
en geef uw naam door aan:
Rita Aelbrecht (contactpersoon feest 50-jarigen 2008)
Koning Leopoldlaan 26, De Pinte
tel. 09 282 84 93
e-mail: rita.aelbrecht@telenet.be

Van Lucy tot de Homo sapiens
De mens in de prehistorie

Davidsfonds De Pinte - Zevergem
Een lezingenreeks door prof. Pierre M. Vermeersch, doctor in de Geografie.
Wanneer verscheen de eerste mens op deze aardbol? Hoe voedden de eerste mensen zich? De
prehistorie omvat een periode van zo’n vier miljoen jaar, waarin de mens stapsgewijze evolueerde
van ‘Lucy’ tot de huidige Homo sapiens. Van bij zijn ontstaan leeft de mens in nauwe relatie tot
zijn omgeving. Voor zijn voedsel, gebruiksvoorwerpen en kledij is hij volledig aangewezen op wat
in de natuur voorhanden is. Geleidelijk aan gaat hij zich over de aardbol verspreiden en begint hij
zelf voedsel te produceren.
Het gebruik van natuurwetenschappelijke methoden in de archeologie bracht de laatste jaren heel wat nieuwe inzichten bij in het onderzoek naar de evolutie van de mens. Pierre M.
Vermeersch legt de verschillende informatiebronnen samen en reconstrueert op een kritische
manier de prehistorische samenlevingen.
Plaats: Ontmoetingscentrum Polderbos (OCP), Polderbos 20, De Pinte
Data: dinsdagnamiddag 6, 13 en 27 november, 4, 11 en 18 december 2007 van 14.00 tot 16.30
uur
Prijs: E 55 / E 52 lerarenkaart / DF-leden: E 49 (koffie en syllabus inbegrepen)
Inschrijven door storting van het vereiste bedrag op rekeningnummer 775-5917544-80 van
Universiteit Vrije Tijd Davidsfonds - Leuven met vermelding codenummer PI-07C-KO
Inlichtingen bij Gentiel Vanommeslaeghe, Albrecht Rodenbachstraat 20, tel. 09 282 47 00. U
kan hier eveneens terecht voor de cursusgids.
Inschrijven kan ook via www.universiteitvrijetijd.be.

‘Te voet naar je hart, een moderne pelgrimstocht van Gent naar
Jeruzalem’ door Sebastien De Fooz
Davidsfonds De Pinte - Zevergem
Donderdag 18 oktober 2007 in het OCP om 20.00 uur
Te voet van Gent naar Jeruzalem: de kruisvaarders gingen de uitdaging eeuwen geleden al aan
en Sebastien de Fooz heeft die tocht nu over gedaan. Hij vertrok in maart met 50 euro op zak en
stapte meer dan 6 000 kilometer. Een ware pelgrim dus die op zijn tocht in contact kwam met
verschillende religies.
Sebastien de Fooz wilde de confrontatie met die godsdiensten beschrijven. Hij wilde een antwoord vinden op vragen als: “Welke impact heeft de religie op het dagelijkse leven en op de
politieke ontwikkelingen van een land?”, “In welke mate hebben de verschillende landen een
cultuur die als Europees kan geduid worden?” en “Wat is de positie en de sociale context van de
inwoners van de afgelegen gebieden in die landen?”.
Sebastien De Fooz brengt niet alleen een boeiend reisverslag van zijn tocht, maar geeft ook antwoorden op de vragen die hij zich stelde.
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Toegangsprijs: 5 euro, 3 euro voor DF-leden, gratis voor houders van een culturele kaart
Info: Guido Naessens, Zwaluwlaan 8, De Pinte, tel. 09 282 87 11,
e-mail: guidonaessens@skynet.be
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Vanaf de derde week van september kan iedereen van 8 tot 88 jaar opnieuw muziekles volgen aan de gemeentelijke muziekschool van De Pinte.
Wie nog geen muziekonderricht heeft gehad, volgt eerst notenleer. Na 3,5 maand
(vanaf januari) kan al gestart worden met het aanleren van een instrument.
De notenleerlessen worden gesplitst in - 18 en + 18 jaar.
De kinderen krijgen één maal per week twee uren notenleerles van supergemotiveerde juf Ineke Craeghs. Voor de volwassenenklas hebben al enkele mensen hun
interesse doorgegeven. Bij minstens acht inschrijvingen wordt opnieuw een klas notenleer voor volwassenen opgericht.
Aan de MSDP kunnen volgende instrumenten aangeleerd worden: dwarsfluit, euphonium, hobo, hoorn, klarinet, saxofoon, slagwerk, trombone, trompet.
De inschrijvingen hebben plaats op woensdag 5 en vrijdag 7 september van 18 tot 19.30 uur in de Gemeentelijke Basisschool De
Pinte (Polderbos 1).
Hebt u vooraf nog vragen? Neem dan contact op met het MSDPsecretariaat via muziekschool@in-depinte.be of 0474 61 14 79.

Vakantiegenoegens De Pinte - Zevergem
• Zondag 16 september 2007: Fietsknopen langs de Leie
We ontdekken het nieuwe fietsnetwerk langs de Leie van knooppunt naar knooppunt. We vertrekken vanuit De Pinte en fietsen langs de meest schilderachtige plekjes van de Oost-Vlaamse
Leiestreek.
Vertrek:
Afstand:
Deelname:
		

Kerkplein De Pinte, vrije start tussen 14 en 14.30 uur
ongeveer 40 km
niet-leden: 3 euro, leden: 2 euro, kinderen (- 12 jaar): 1,5 euro
(inbegrepen: consumptie, drankje onderweg, verzekering)

Info:		
		

Eric en Fien De Dapper - Penninck, tel. 09 282 60 12
ericdedapper@skynet.be of www.vakantiegenoegens.be/Depinte

• Zondag 14 oktober 2007: Op wandel rond Zulzeke
Wandeling in een prachtig heuvelend landschap rondom Zulzeke, de kleinste deelgemeente van
Kluisbergen, aan de voet van de Hotondberg. Geniet van de eerste herfsttinten in het Regionaal
Landschap Vlaamse Ardennen, met uitzicht op Kwaremont en de Scheldevallei.
Vertrek:
Afstand:
Wegwijzer:
		
		
Deelname:
Meebrengen:
Info:		
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Kerkplein De Pinte om 13.45 uur, of Sint-Janskerk Zulzeke om 14.15 uur
7,7 km
N60 richting Ronse tot voorbij Nukerke; aan eerste verkeerslichten (kruispunt
Louise Marie-Berchem) rechts en na 300 m opnieuw rechts tot aan de
kerk van Zulzeke
1,50 euro / leden: 1 euro (verzekering inbegrepen), ter plaatse inschrijven
goede stapschoenen (wandelstrook mogelijk heel modderig bij regenweer)
Walter De Witte, tel. 09 282 70 74, www.vakantiegenoegens.be/Depinte
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Kom luisteren naar het Armeens a capella kwintet Garni
Uniek voor De Pinte!

Ook buiten de fotografie is ‘De Spiegel’ werkzaam. In samenwerking met
het koor Suverlike van Zevergem nodigen wij op het einde van dit jaar een
Armeens koor uit naar België, namelijk het Armeens a capella kwintet
Garni.
Het Armeens kwintet Garni is dit jaar in november op doorreis in Europa
(Zwitserland en Duitsland) en zal tijdens het weekend van 24 november
2007 twee optredens verzorgen in België. Wij (fotoclub De Spiegel - De
Pinte en het koor Suverlike - Zevergem) plannen een concert in de kerk
van Zevergem - De Pinte op zaterdag 24 november 2007 om 19.30
uur en een tweede concert in de basiliekkerk van Grimbergen op vrijdag 23
november 2007 om 20.00 uur.
Het kwintet is een gemengd a capellakoor met drie vrouwen- en twee mannenstemmen. Zij brengen zowel klassieke, als volkse en liturgische Armeense gezangen.
Tijdens hun optredens in België zullen zij Armeense liturgiegezangen en Armeense volksliederen
laten horen. De meeste oude Armeense muziek werd door Komitas, in het begin van de twingtigste eeuw, terug verzameld en muzikaal op punt gezet.
Het kwintet GARNI is opgericht in 1998 in de hoofdstad Jerevan. Sindsdien heeft het koor optredens verzorgd in tal van landen, waaronder Duitsland, Frankrijk, Griekenland, Rusland, Turkije en
Zwitserland.
En nu even de praktische kant:
Wie kaarten wil kopen - en dat moet je zeker doen - verricht een storting van 10 euro per
kaart op rekeningnummer 747-0199764-68 op naam van ‘Armeens kwintet Garni’ met vermelding van plaats (Zevergem of Grimbergen), het aantal kaarten, je naam en adres.
De kaarten kosten 12,50 euro, maar voor alle snelle bestellers slechts 10 euro. (Wij moeten enkele
honderden kaarten verkopen om uit de kosten te geraken, maar wij wanhopen niet.)
Wie eventueel wil sponsoren kan dit doen door een storting in euro op hetzelfde rekeningnummer: 747-0199764-68 op naam van ‘Armeens kwintet Garni’ of door een gift in natura in het
kader van dit evenement. Graag met duidelijk vermelden: sponsoring.
De organisatoren van dit concert zijn allemaal vrijwilligers en worden hiervoor niet vergoed.
De coördinator voor de optredens in België en in het bijzonder voor het optreden in De Pinte is:
Leo Van Steenbergen, Vennenbos, 14, 9840 De Pinte, tel. 09 282 57 26 of
leo.vansteenbergen@skynet.be
Steunpunt in Grimbergen: Henri Van Speybroeck, henri.vanspeybroeck@pandora.be
Dit concert is een unieke gelegenheid in De Pinte! Laten wij er allen van genieten!

Kunstkring Centaura
• Kunst bouwt bruggen
Kunstenaars van onze partnergemeente Freiamt stellen tentoon in samenwerking met Kunstkring Centaura.
Opening vrijdag 7 september 2007 om 19.30 uur.
Tentoonstelling van 8 september tot 16 september 2007.
Raadzaal gemeentehuis.

www.depinte.be
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• Groepstentoonstelling
Opening zaterdag 27 oktober 2007 om 20 uur.
Op 28 oktober, 1, 6 en 7 november open van 10 tot 12 uur en van 14 tot 18 uur.
Raadzaal gemeentehuis
Gratis toegang
Kunstkring Centaura, Merelstraat 31, 9840 De Pinte, tel. & fax: 09 282 68 67
e-mail: germain.schiettecatte@pandora.be
website: http://users.telenet.be/centaura

Teater 2000 - Jong Geweld heet u ‘Welkom in het bos’!
Na een korte zomerrust wordt er weer druk gerepeteerd bij Teater 2000 - Jong Geweld.
Iedereen is ‘Welkom in het bos’ op 28 en 29 september 2007 in de cultuurzaal van het OCP.
Twee vrouwen, op de vlucht. Of in ieder geval twee vrouwen samen op pad. Of toch niet, misschien afzonderlijk. Twee vrouwen in een bos en duidelijk niet alleen. Faunen, boeren en rijke
nietsnutten. Tot het tegendeel bewezen wordt is iedereen, ook u publiek, welkom in het bos. Met
de groeten van Roos Bisschop, Suzanne Bisschop, Hanne Houbrix, Gwendolyn Marchand, David
Vanderstraeten, Ella Verhegge, Katrien Van Petegem en Tom Van Petegem.
Voor de eerste maal werkt Jong Geweld met een externe regisseur. Thomas de Mulder is een
jonge professionele regisseur, die tijdens de daguren werkt als opvoeder bij het pedagogisch
centrum Wagenschot in Eke.
Welkom in het bos!
Een verhaal van Alex van Warmerdam in een regie van Thomas de Mulder.
Op 28 en 29 september om 20 uur, OCP.
Kaarten: 8 euro - Gereserveerde kaarten moeten afgehaald worden aan de kassa op de dag van
de voorstelling om 19.45 uur.

Teater 2000 speelt ‘De schoonzusters’
Niet alleen Jong Geweld is al uit de startblokken geschoten …
Vandaag hopen we allemaal rijk te worden door te winnen met de Lotto. Vroeger waren we al blij
dat we familiezegels ijverig in een boekje konden plakken om een korting te krijgen in de dorpswinkel. Wat zou je doen als je 1 miljoen van die zegeltjes wint die je recht geven op een groot
kapitaal? Het overkomt madame Germaine Geerts in het stuk.
‘De Schoonzusters’ van Michel Tremblay. En de titel verraadt het al. Germaine nodigt haar schoonzusters uit om te helpen plakken! Met alle gevolgen vandien!
Teater 2000 brengt dit dolkomische verhaal op 9, 10, 11, 16 en 17 november in de cultuurzaal
van het OCP. De regie is in handen van Frank De Gruyter, die ook de prachtige Shakespeare
voorstelling regisseerde. De regisseur gaat hier een grote uitdaging aan! De Schoonzusters is een
productie met vijftien vrouwen op scène.
Hou alvast de data vrij. Het wordt lachen geblazen!

Beleef en verken de Oost-Vlaamse musea op het internet!
Wat valt er allemaal te zien en te beleven in de Oost-Vlaamse musea?
Wil je meer weten over museumvoorwerpen?
Of wil je een museum of tentoonstelling bezoeken?
Surf dan naar www.museuminzicht.be. Op deze site kom je alles te weten over de collecties en
het aanbod van de Oost-Vlaamse musea.
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Is er werk van Breughel in Oost-Vlaanderen? Heeft Permeke veel getekend? Zijn er Egyptische
collecties in Oost-Vlaanderen en waar vind ik mooi borduurwerk? Carnaval, mineralen of krokodillen?
Tik een zoekwoord in op de Oost-Vlaamse museumsite en je zal versteld staan van de schat aan
kunstvoorwerpen en informatie die je vindt.
Op de site van Move, Musea Oost-Vlaanderen in Evolutie, zoek je door bijna 40 000 museumvoorwerpen uit een 40-tal musea uit Oost-Vlaanderen. En dagelijks komen er nieuw geregistreerde objecten bij! Heel handig als je een eindwerk, verhandeling of spreekbeurt moet maken.
Of als je graag je bezoek voorbereidt; je wilt verdiepen in een bepaald museum, collectie of
thema.
Wie graag in musea rondsnuistert, is vaak ook nieuwsgierig naar de collecties die in de depots
bewaard worden. Het bijzondere aan de MovE-website is dat je er toegang hebt tot een virtuele
museumcatalogus, zodat je ook een groot aantal niet-tentoongestelde museumvoorwerpen kan
bekijken. Vanuit je huiskamer kan je zo de verborgen schatten van de musea ontdekken! Je vindt
informatie over de maker, het materiaal, de periode en vaak ook mooi beeldmateriaal. Je kan
op zoek gaan naar kunstenaars, technieken en historische onderwerpen, maar ook naar volkse,
medische of sociale thema’s.
De objectendatabank van MovE is de grootste online databank van museale objecten in Vlaanderen. Ze is zo uitgebreid en gevarieerd, omdat al meer dan 40 Oost-Vlaamse musea aan het
project meewerken.
Je vindt op de website zowel vermaarde kunsthistorische klassiekers zoals schilderijen van Breughel, Rubens of Ensor als hedendaagse design van Alessi. Ook voorwerpen uit volkskunst, oude
ambachten of historische fotocollecties vind je er terug. De schatkamer is onuitputtelijk en toont
steeds weer nieuwe verassingen. Hou de website alvast in het oog, want in het najaar komt er
een wedstrijd waarmee je verschillende leuke museumprijzen kan winnen.

Bibliotheek
“Als kok in Frankrijk. De beste literaire recepten”
Op zaterdag 29 september om 19 uur vindt in de raadzaal van het gemeentehuis de auteurslezing plaats “Als kok in Frankrijk. De beste literaire recepten” door Bart Van Loo.
Een greep uit de lekkerste Franse literaire recepten …
“Uiterst vermakelijk en boeiend”
(Kurt Van Eeghem)
“Dubbel smakelijk omdat het de honger naar eten én
naar de letteren aanscherpt”
(Gazet van Antwerpen)
“Schitterend!”
(De Standaard)
In deze causerie wordt u een greep uit de lekkerste Franse
literaire recepten aangeboden. Franse schrijvers laven zich
immers sinds mensenheugenis aan het zintuiglijke genot
dat gepaard gaat met koken. Geeft het oeuvre van Chateaubriand het geheim van de ideale steak prijs? Hoe be-
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reidde Alexandre Dumas olifantspoot? Hoe is de Pêche Melba ontstaan en waar komen croissants
en vol-au-vent vandaan? Hoe maak je vis voor honderden genodigden? Wat zijn gargantueske
eieren? Een smakelijke en best humoristische poging om de Franse literatuur en gastronomie te
verleiden tot een bekoorlijke dans. Een avond met smaak, in alle betekenissen van het woord.
Aanvullend wordt u een kaas- en wijndegustatie aangeboden.
Prijs per persoon: 5 euro.
Vooraf inschrijven en betalen in de bibliotheek.

Bibliotheekweek: 13 - 21 oktober
Een speciale Bibliotheekweek …
Van 13 tot 21 oktober is het weer zover: dan pakken de bibliotheken uit met de Bibweek. Dit jaar staat
die helemaal in het teken van een nieuw imago: De
Bib. Het leven van A tot Z. Want bibliotheken willen
blijvend werken aan hun imago en zo veel mogelijk
mensen overtuigen. Ook in De Pinte gaat de imagocampagne niet onopgemerkt voorbij.
De Bib. Het leven van A tot Z.
In de bib vind je de chaos van het volle leven, maar wel netjes gerangschikt. Je treft er 243 moorden en 65 affaires op twee vierkante meter. En die kan je allemaal uitproberen, zonder risico. De
bib inspireert, laat je fantasie op hol slaan, biedt antwoorden en oplossingen. Voor iedereen, hoe
oud, jong, zelfverzekerd of vertwijfeld je ook bent.
Allesomvattend als a tot z. Ordelijk en betrouwbaar, maar met oneindig veel creatieve mogelijkheden.
Tijdens de Bibweek zet de bib haar feestelijkste beentje voor en nodigt ze iedereen uit om eens
te komen proeven van haar massale aanbod en haar gastvrijheid. De hele Bibliotheekweek lang
worden alle bezoekers verrast met originele acties en fijne attenties.
Verwendag
De Bibweek start op zaterdag 13 oktober met de Verwendag. Voor de vijfde keer op rij leggen we
alle trouwe en nieuwe klanten in de watten met een drankje en een koekje.
Gratis Bibtas
De eerste 25 personen die zich als nieuw lid laten inschrijven op de verwendag, krijgen een handige Bibtas cadeau (een per gezin).
Koelkastmagneetjes
Iedereen die tijdens de bibliotheekweek naar de bib komt, ontvangt een zakje met alfabetmagneten. Zo hoef je je uitleenbriefje nooit meer kwijt te raken!
Nog meer dan anders is klant koning in onze bib. Afspraak dus van 13 tot 21 oktober!

Hoe filosoferen met kinderen?

Een cursus voor ouders en grootouders in de bibliotheek.
Kinderen leren ons met verwondering naar de wereld om ons heen te kijken. Ze zetten ons aan
tot nadenken. Praten met kinderen en samen met hen nadenken is van groot belang, voor het
kind zelf en de relatie met de volwassene. Het gaat niet om weten, maar om willen weten. Op
deze manier kan een kind het structureren van eigen gedachten oefenen. Het leert bewust denken. Zo kan het makkelijker een probleem oplossen. Al filosoferend ontdekken kinderen ook dat
er naar hen geluisterd wordt. Meestal heeft dat een sterker zelfwaardegevoel tot gevolg. En het
is ook gewoon plezierig voor de volwassene en het kind!
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Kinderen stellen vragen.
“Als de poes droomt, waar droomt ze dan van?”
“Waar was ik toen ik nog niet geboren was?”
“Als ik een put graaf dwars door de wereldbol en ik val erin. Kom ik dan in Australië weer boven?”
“Kan ons land geen geld bijdrukken om aan de armen te geven?”
Herken je deze vragen? Of denk je onmiddellijk aan nog andere bevreemdende vragen die je
kinderen soms stellen? Een kind kijkt anders naar de wereld dan wij: naïef en onsamenhangend,
maar ook creatief en ongewoon. Door aandachtig naar kinderen te luisteren en goede vragen
te stellen kan je je kind op weg helpen om dieper na te denken. Meer nog, kinderen zijn in staat
hun licht te laten schijnen over onderwerpen waaraan ouders of leerkrachten nooit een gedachte
wijden.
Onbevangen verrassen ze je. En daar sta je dan, lachend of verbijsterd, soms sprakeloos. Je kan
dan ook niet op elke vraag een antwoord geven. En dat hoeft ook niet. Het is net interessant om
samen met kinderen over die vragen na te denken en ze uit te diepen. Hoe je dat doet leer je op
deze cursus.
Van harte welkom!
Wanneer? donderdag 8, 22, 29 november en 6 december van 19.30 tot 22.00 uur
Waar?
Bibliotheek De Pinte, Kerkplein 2, 9840 De Pinte
Wat?
Inzicht in de mogelijkheden om te reageren op vragen. Meer voeling met het
filosofisch denken. Oefening in aandachtig luisteren. Vragen stellen en de
verbeelding prikkelen.
Wie?
Goedele De Swaef werkte mee aan tal van publicaties en televisieprogramma’s, is
gastdocent ‘Filosoferen met kinderen en jongeren’ aan de Universiteit Gent en aan
verschillende hogescholen. Sinds 1991 is ze actief rond filosoferen met kinderen in
scholen, psychiatrische ziekenhuizen, na- en buitenschoolse opvang, …
Deelname? 10 euro - vooraf inschrijven in de bibliotheek is nodig, de inschrijving is definitief
na contante betaling
Iedereen die graag met kinderen omgaat, kan op vier avonden leren
hoe je met een kind zo kunt praten dat het beter gaat nadenken.
Voor meer informatie of het foldertje kan je terecht in de bib.
“Hoe filosoferen met kinderen?” is een initiatief van Vormingplus Vlaamse Ardennen-Dender,
Vormingplus Gent-Eeklo (vormingsactiviteiten) en het samenwerkingsverband van de ZOVLAbibliotheken (De Pinte, Gavere, Kruishoutem, Nazareth, Sint-Martens-Latem, Zingem, Zulte en
Zwalm), gesubsidieerd door de Provincie Oost-Vlaanderen.

Openingsuren en sluitingsdagen
 peningsuren
O
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
zaterdag

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

De bibliotheek is gesloten op:
maandag 10 september (kermismaandag)
donderdag 1 november (Allerheiligen)
donderdag 15 november (Koningsdag)
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Sport
Turnvereniging ‘Blijf Jong’
Dames die zich jong en fit willen voelen en blijven!
Kom met ons oefenen en turnen in een aangename sfeer, gedurende de maand september.
Verder turnen wij het hele jaar door. We starten op maandag 3 september 2007.
Elke maandag, dinsdag en donderdag
van 8.30 tot 9.30 uur
Donderdag: stretching van 9.30 tot 10.30 uur
Waar? OCP, eerste verdieping.
Geen turnen tijdens schoolvakanties.
Informatie bij Nora Delvoye, tel. 09 282 83 11
Ook turnen op donderdagavond vanaf 20 uur
Waar? Gemeentelijke basisschool
Verantwoordelijke: Karine Van Bruane, tel. 09 282 53 53

Petanqueclub Edelweiss speelt het hele jaar
Vanaf 1 oktober begint het winterseizoen en spelen we in de verwarmde hangar, Pont-Zuid, Zevergem, in het zomerseizoen (vanaf 1 mei) in het Sijsjespark. Ook bij regenweer spelen we in de
hangar.
Dit elke dinsdag- en donderdagnamiddag van 14.30 tot 17.30 uur.
Wenst u meer inlichtingen?
Dan kunt u terecht bij voorzitter Johan De Waele, tel. 09 282 41 84.

Badminton in De Pinte: BC Polderbos vzw
Zin in een partijtje badminton?
Dit kan in de gemeentelijke sporthal bij badmintonclub Polderbos. Onze club telt zo’n 150 leden
en heeft speeluren op woensdag- en zondagavond voor volwassenen (recreatief) en op woensdagnamiddag (16.15 - 17.15 uur), zaterdagvoormiddag (10 - 12 uur) en donderdagavond (19
- 20.30 uur) voor de jeugd.
NIEUW dit jaar is de woensdagtraining BADMINI-TON!
Let wel: deze is enkel gericht naar 6-, 7- en 8-jarigen. Het materiaal hiervoor wordt door de club
voorzien. Inschrijven kan via secretariaat@bcpolderbos.be; informatie via frank.demets@fulladsl.
be.
Wenst u een avond heerlijk te sporten?
Maak kennis via een try-out tijdens één van de speeldagen. Indien u de smaak te pakken heeft,
kan u zich inschrijven. Het lidgeld voor één seizoen (van september tot en met augustus) bedraagt
75 euro voor volwassenen en 55 euro voor -18-jarigen (shuttles inbegrepen).
Meer informatie op www.bcpolderbos.be voor.
Bovendien wensen wij u ook warm te maken voor ons jaarlijks recreantentornooi dat doorgaat
op zondag 25 november 2007 in de Sporthal Polderbos OCP te De Pinte.
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Wedstrijden:
Van 09.00 -> 13.00 uur: dames dubbel, heren dubbel
Van 13.30 -> 18.00 uur: gemengd dubbel
De deelnameprijs bedraagt 5 euro per speler per discipline en voor iedereen zijn er prachtige
prijzen te winnen!
Wilt u zich inschrijven voor het tornooi op zondag 25 november 2007?
Gelieve vóór zaterdag 1 november contact op te nemen met Willy Peeters, Steenweg 219, 9810
Eke, tel. 09 385 73 89, e-mail: tornooien@bcpolderbos.be.
Sportieve groeten en tot binnenkort!
Nico Fernández
voorzitter BC Polderbos vzw

Halloweenparty

ingericht door dansschool Celtic Spirit Dancers
Een fuif- en dansavond met live music gebracht door
folk- en rockgroep RACK.
Waar: 		
Parochiaal centrum,
Baron de Gieylaan 27, De Pinte
Wanneer:
zaterdag 3 november 2007
Deuren open om 20.30 uur.
Dranken, hapjes, typische Schotse gerechten,
Haggis en Halloweensoep aan zeer democratische prijzen.
Algemene inkom: 4 euro.
Toegangskaarten kunnen aangevraagd worden bij het secretariaat van de Celtic Spirit Dancers,
Memlinglaan 14, De Pinte, tel. 0496 13 16 09 of via e-mail: celticspiritdancers@gmail.com.

Trial in De Pinte
Op zondag 28 oktober 2007 organiseren wij voor de tweede maal een trialwedstrijd in De Pinte,
op Moerkensheide. Onze eerste editie, vorig jaar, was een meevaller over de hele lijn. Wij kregen
67 piloten aan de start, hadden goed weer en mochten veel toeschouwers verwelkomen. Dit jaar
zouden we graag minstens even goed doen. Om deze reden willen we de zones nog iets pittiger
en spectaculairder maken.
Deze wedstrijd maakt deel uit van het open Vlaams kampioenschap. Alle categorieën komen aan
de start en de wedstrijd begint om 12 uur doorlopend tot ongeveer 17 uur. Er is ook mogelijkheid om deel te nemen met een dagvergunning (inschrijving vanaf 11 uur).
Voor de toeschouwers is de toegang volledig gratis en er is ook parkeerplaats op het terrein
zelf. De voetbalkantine is de hele dag open.
Voor informatie kunt u altijd terecht bij:
• Etienne Vanhuffel, J. Anthierenslaan 9, De Pinte, tel. 0486 25 51 94
• Chris Vanhuffel, Fortune de Kokerlaan 12, Evergem, tel. 0486 36 30 78
U kunt ook informatie vinden op www.trial-kleigroeve.be.

J.K.A. Shotokan Karate Club - Tasseikan vzw
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U zoekt naar een actieve sport om uw overtollige energie kwijt te raken? U zoekt naar
een martiale club om zichzelf te leren verdedigen? U zoekt de ideale manier om zich te
ontspannen? U zoekt een sport om met het hele gezin te beoefenen? ... Of u zoekt gewoon een mogelijkheid om zich actief te ontspannen?
26

Blijf fit met aeronetics
Afwisselend BBB, aerobic, step onder professionele begeleiding.
Iedere maandag van 20 tot 21 uur in de sportzaal van de Gemeentelijke basisschool.
Start van het nieuwe seizoen met gratis opendeurlessen op maandag 3 en 10 september
2007.
Iedereen welkom!
Voor meer informatie, bel Marianne Elias, tel. 09 282 35 12 of Christine Elias 09 221 06 16.

• YOGA is geen sport, geen alternatieve therapie of geneeswijze: het is een algehele bewustwording van wie en wat we als mens zijn.
• De lichaamshoudingen in Hatha-yoga hebben de eigenschap dat er evenwicht komt tussen
lichaam en denken. Door te strekken, buigen en schroeven wordt de lichaamshouding beter,
wordt men soepeler, gaat men beter ademen en stroomt de energie beter, wat niet het doel
is op zich. Wel is het een middel om de belemmeringen van onrust en ongemak, die men in
lichaam, ademhaling en zintuiglijke gewaarwordingen ervaart, weg te nemen.
• Het gaandeweg beseffen dat we meer zijn dan het veranderlijke lichaam, gevoelens, verwachtingen en wispelturige geest, geeft diepe ontspanning waardoor ruimte komt voor een ongekende innerlijke rust, een wezenlijke stilte.
De lessen gaan door:
• elke dinsdagavond in zaal ‘De Veldblomme’, Veldstraat 50, Zevergem
van 18.30 tot 19.40 uur en van 19.50 tot 21.00 uur
• elke woensdagmorgen in het OCP, Polderbos 20, De Pinte
van 9.00 tot 10.15 uur
Geen les tijdens de schoolvakanties.
Inlichtingen: Marleen De Regge, tel. 09 282 89 61, e-mail: marleen@in-evenwicht.be,
http://www.in-evenwicht.be

Jeugd
Overzicht jeugdactiviteiten in ’t kort
• zo. 2/9
• zo. 9/9
• vr. 14/9

Speelstraat - p. 29
Kermis met kinderrommelmarkt tijdens de braderie en tal van activiteiten - p. 16
Start wedstrijd aardig-op-weg-week: waardebonnen A.S. Adventure en fietshelmen
te winnen - p. 10
• zo. 23/9 Familiefietstocht (Oudervereniging Vrije Basisschool De Pinte) - zie agenda
• vr. 28/9
Toneel ‘Welkom in het bos’ (Teater 2000 - Jong Geweld) - p. 21
• za. 29/9 Toneel ‘Welkom in het bos’ (Teater 2000 - Jong Geweld) - p. 21
• zo. 30/9 Gewestelijke gezinswandeldag: Doornhammekeroute (Gezinsbond De Pinte)
- zie agenda
• za. 6/10 Oktoberkermis Zevergem: optreden - zie agenda
• zo. 21/10 Zoo-dag (Gezinsbond De Pinte)
• zo. 21/10 Herfstwandeling (Oudervereniging Gemeentelijke Basisschool De Pinte)
- zie agenda

… en nog veel meer, hierna.
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Eenvoudiger tarieven voor De Speelark
Vanaf het nieuwe schooljaar, 1 september 2007, gelden er nieuwe tarieven voor wie zijn kinderen
naar de gemeentelijke buitenschoolse kinderopvang De Speelark brengt. Met deze wijzigingen
wil het gemeentebestuur van De Pinte de tarieven vereenvoudigen.
Hieronder vindt u de nieuwe prijzen en berekeningswijze.
Prijzen per kind*
Voor woensdagen:
11.30 - 12.30 uur   1,50 euro
11.30 - 16.00 uur   6,00 euro
11.30 - 18.30 uur   8,50 euro
Voor snipperdagen:
0 - 3 uren
3,00 euro
3 - 6 uren
6,00 euro
6 uren en meer 9,00 euro
* Wanneer er meerdere kinderen uit één gezin naar de opvang komen, wordt de volgende korting toegestaan:
- 15 % korting op het totale factuurbedrag wanneer er twee kinderen uit hetzelfde gezin komen
- 40 % korting op het totale factuurbedrag wanneer er drie of meer kinderen uit één gezin komen

Brochure Kinderopvang in De Pinte 2007 - 2008
Eind augustus verschijnt er een nieuwe brochure ‘Kinderopvang in De Pinte 2007 - 2008’. In deze
gemeentelijke publicatie vindt u de opvangmogelijkheden voor kinderen tot veertien jaar: dagopvang (door het OCMW van De Pinte en de gemeentelijke kinderdagverblijven), buitenschoolse
kinderopvang (De Speelark, opvang door scholen, …) en de mogelijkheden op vlak van occasionele opvang (Speelpleinwerking Amigos, sportkampen Sportdienst De Pinte, thuisopvang zieke
kinderen).
Deze brochure wordt begin september verdeeld via de scholen van De Pinte - Zevergem, kinderdagverblijven, .... U vindt de brochure alvast in de e-bibliotheek op www.depinte.be - ‘Publicaties’
(zoeken op ‘kinderopvang’), of u kan een exemplaar halen in het gemeentehuis (in de infozuilen
of bij de communicatieambtenaar) of in het OCP.

Jeugdraad en Jeugddienst:
Van harte welkom op de vijfde editie van de Speelstraat!
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.
Hieronder vindt u een plannetje van de Speelstraat waarop de verschillende attracties en uren
vermeld staan.
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Activiteiten
1. Streetbasket
2. Fietsplezier voor de allerkleinsten
3. Terras
4. Bar met frisdrank, ijsjes en snoep
5. Podium 1: met optredens van ...
- 14 uur: dansen met kids (Rita Termote)
- 14.20 uur: demonstratie Hachico
- 15 uur: optreden Youth Band
- 16.30 uur: demonstratie Hachico
- 16.50 uur: dansen met kids (Rita Termote)
6. Bewaakte speelweide voor kleuters
7. Springkasteel voor kleuters
8. Speeldorp met survivalparcours voor avonturiers
9. Klimmuur
10. Pingpong
11. EHBO-post: voor ongelukjes of verloren gelopen kinderen
12. Bungyrun
13. Sjoelbakcompetitie
14. Skatetoestellen
15. Ritje met de moto
16. Slotactiviteit ‘Magic Yvo’s show’ (18 - 19 uur, speelplaats GBS)
17. Ballonscheren
18. Schminkstand
19. Kleurwedstrijd voor artiesten
20. Podium 2: met optredens van …
- 15 uur: dansinitiatie Celtic Spirit Dancers
- 15.40 uur: optreden van een knotsgekke clown
- 16.30 uur: workshop Celtic Spirit Dancers
21. Piratenschip
22. DJ-workshop
23. Quads
24. Ballonwedstrijd

De Speelstraat praktisch
Wanneer?
Zondag 2 september 2007 van 13 tot 18 uur
Om 13.30 uur vertrekt een fietscolonne uit Zevergem.
Van 18 tot 19 uur: Slotactiviteit ‘Magic Yvo’s show’
op de speelplaats van de gemeentelijke basisschool
De meeste activiteiten sluiten om 17.30 uur!
Waar?
Polderbos, De Pinte
Voor wie?
Kinderen en jongeren tot en met 16 jaar
Kostprijs?
De activiteiten zijn gratis!
Wat bij regen? Dan gaat de speelstraat binnen door en blijft u van harte welkom!
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Dit initiatief komt tot stand:
- in samenwerking met het gemeentebestuur van De Pinte en de Provincie Oost-Vlaanderen
- met de medewerking van de volgende verenigingen: FOS De Havik, Chiro De Regenboog Zevergem, VVKSM De Pinte, Chiro Sint-Agnes De Pinte, De Speelark, Jong CD&V, Jong VLD, speelplein Amigos, jeugdhuis Impuls, TTC De Pinte, The Youth Band, Dance-reaction, The Celtic Spirit
Dancers, De Kleine Prins - De Boomhut en de Gemeentelijke Basisschool
- de steun van vele lokale handelaars
Zie ook http://jeugd.depinte.be of bel 09 280 98 43 (Jeugddienst De Pinte)

Speelplein Amigos
Stel je voor … stoere ridders en knappe jonkvrouwen die de wereld van de sprookjes veroveren.
Heerlijk, verkoelend spetteren en kennismaken met de schatten van de zee. Na de verkoeling
wachtte de Far West. De gemeentelijke basisschool werd ingenomen door de rasechte indianen
en cowboys. Ugh!
Storm, regen, wind, zon, … niets hield de kinderen tegen om het klimaat onder de loep te nemen.
In de laatste week gingen we op zoek naar het Beestige Beestenbos. We hebben ze gevonden en
mochten zelfs op visite. Wat hebben we gelachen en ons reuze-super-fantastisch geamuseerd.
We zien jullie zeker volgend jaar terug met opnieuw vijf spetterende weken in jullie aanwezigheid! Wij kijken er alvast naar uit.
Lieve groeten van de monitoren

Meer foto’s op http://jeugd.depinte.be - ‘Jeugdactiviteiten’.

Roefeldag - zaterdag 23 juni 2007
Op zaterdag 23 juni 2007 beleefden er opnieuw vele kinderen plezier aan
de Roefeldag. Op deze dag stonden de kinderen centraal en konden ze
kennis maken met een aantal zaken waar ze anders nauwelijks mee in
aanraking komen. Zo konden de kinderen een kijkje nemen achter de
schermen bij verschillende zelfstandigen, kennis maken met uiteenlopende beroepen en op die manier de (professionele) leefwereld van volwassenen beter leren kennen.
De kinderen konden deelnemen aan een divers scala van activiteiten. Hieronder vindt u een kleine greep uit het aanbod:
- Meerijden in de vrachtwagen van De Vos Energie.
- Tijdens het bezoek aan de bibliotheek kon men zelf de taken van een
bibliothecaris uitvoeren; namelijk boeken uitlenen, de streepjescodes van
de boeken scannen, boeken plastificeren, ...
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- In Manege De Hoefslag konden de kinderen en jongeren leren paardrijden. In het begin zaten
er velen een beetje onwennig op hun paard, maar na een uurtje oefenen, leken het wel volleerde ruiters.
- In de Makro konden de kinderen eens een blik achter de schermen werpen. Ze kregen ook de
kans om de rekken te vullen, aan de kassa te zitten, leeggoed te sorteren, … Op die manier
konden ze ontdekken hoe het er aan toe gaat in zo’n grootwarenhuis.
- Het bezoek aan de politie was ook de moeite waard. De kinderen kregen er uitleg over de vingerafdrukken, mochten eens een kogelvrije vest aantrekken, kregen handboeien om en werden
opgesloten in de cel. Ze mochten ook eens plaats nemen in een politieauto.
- In Home Thaleia konden de kinderen meewerken in een atelier. Ze hielpen een handje bij het
maken van kaarsen en badzout.
- Bij dierenarts Matteussen leerden de kinderen meer over het onderzoeken van dieren, röntgenfoto’s, … en kregen ze een rondleiding in de dierenartspraktijk.
- Bij dierenarts Cauwe kregen de aanwezigen de kans om een hondje te onderzoeken en door
de microscoop te kijken.
- Bij het bezoek aan de brandweer in Gent konden de kinderen een kijkje nemen in de nieuwe
brandweerkazerne en leerden ze meer over de werking van de brandweer.
- Bij slagerij André konden de kinderen meehelpen in de slagerij. Zo kregen ze een duidelijk overzicht van welk deel van het varken de verschillende soorten vlees afkomstig zijn.
- Op het landbouwbedrijf Eric De Reu leerden kinderen meer over het boerenleven en werden
ze met veel enthousiasme rondgeleid in de melkerij, bij de koeien, …
- Bij garage Boxy kregen de kinderen een rondleiding in de garage en een rondrit.
- De technici van het OCP verzorgden een sessie rond licht en geluid in het theater. De deelnemers kregen de kans om zelf de knoppen te bedienden.
De dag werd afgesloten met een slotactiviteit, een drankje en versnapering voor alle kinderen.
Rita Termote zorgde voor een optreden, liet de kinderen meedansen en genieten.
Hieronder enkele sfeerbeelden:

Afsluitend, willen we alle medewerkers en vrijwilligers bedanken voor hun enthousiaste medewerking! Zonder hen zou het veel moeilijker zijn om de Roefeldag te organiseren.
Speelse groeten
Jeugddienst De Pinte
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Een studietoelage, ook voor jou?
Kijk het eens na!
Studeren is van groot belang voor je toekomst, maar het kost geld. De Vlaamse overheid wil
aan iedereen de mogelijkheid bieden om een diploma te behalen. Een schooltoelage (secundair
onderwijs) of een studietoelage (hoger onderwijs) kan je helpen om de studiekosten draaglijk te
maken.
Ben jij een van de vele duizenden leerlingen en studenten in het secundair of het hoger onderwijs die een toelage ontvangt? Of denk je dat het niet voor jou is weggelegd? Misschien juist
wel! Het loont de moeite om het eens na te kijken. Bovendien worden vanaf het schooljaar 2007
- 2008 de criteria voor het secundair onderwijs gunstiger. Voortaan lopen ze gelijk met die van het
hoger onderwijs. Dus, zelfs als je vroeger geen studietoelage secundair onderwijs kreeg,
is het mogelijk dat je nu wel in aanmerking komt.
In het hoger onderwijs kan een student in aanmerking komen voor studietoelagen voor het volgen van twee bachelors, één master, één voorbereidingsprogramma, één schakelprogramma en
één lerarenopleiding als vervolgopleiding. Daarnaast biedt het jokerkrediet een opvangnet als je
niet geslaagd bent of van studierichting wilt veranderen.
Vraag de school- of studietoelage aan!
- Waar vind je meer informatie?
In de infozuilen in het gemeentehuis. Leaflets en folders kun je ook vinden op het secretariaat
van je school of bij de studentenvoorziening van je hogeschool of universiteit. Ook voor de aanvraagformulieren kun je daar terecht. Als je surft naar www.studietoelagen.be, krijg je ook
uitleg over het invullen van het aanvraagformulier. Op die website kun je je aanvraag ook snel
en eenvoudig online indienen.
- Heb je nog vragen?
Bel dan 1700, het gratis nummer van de Vlaamse overheid.
Als je denkt in aanmerking te komen voor een schooltoelage of een studietoelage, zorg er dan
voor dat je je aanvraag volledig indient. Zo kan het dossier onmiddellijk worden afgehandeld en
wordt de toelage ook sneller uitbetaald. De allerlaatste datum om je aanvraag in te dienen
is 30 juni 2008.

De Youth Band van De Pinte is op zoek naar nieuwe leden!
Wie?
Enthousiaste muzikanten die al minstens een jaartje muziek spelen.
Wat?
De Youth Band is als een springplank naar het Harmonieorkest. Je zal er voldoende ervaring
opdoen om later zonder veel moeite door te schuiven naar het Harmonieorkest.
Waar?
‘Speelark’
Polderbos
9840 De Pinte
Wanneer?
Elke vrijdag van 19.00 tot 20.30 uur.
Eerste activiteiten
Aperitiefconcert De Zonnehoeve
Speelstraat De Pinte
op zondag 2 september 2007
Contact
Voorzitter Cécile Deckx, tel. 0497 90 17 85, e-mail: cecile.deckx@skynet.be
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Welzijn
Wachtdiensten
1 september: Dr. G. Van De Casteele
2 september: Dr. I. Lampens
8 september: Dr. K. Van Der Linden
9 september: Dr. J. Dossche
15 september: Dr. J. Dossche
16 september: Dr. G. Dujardin
22 september: Dr. G. Dujardin
23 september: Dr. J. Dossche
29 september: Dr. J. Ossieur
30 september: Dr. W. Standaert
	
Dokter van wacht
Tandarts van wacht*
Apotheker van wacht

6 en 7 oktober: Dr. F. Pieters
13 en 14 oktober: Dr. P. Moisse
20 oktober: Dr. K. Van Der Linden
21 oktober: Dr. A. Van Poucke
27 en 28 oktober: Dr. P. Van Renterghem

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

Wachtdienst Gentse Dierenartsen: 09 217 00 62

Ontwerp een logo en win!

Gemeente zoekt creatieve logo-ontwerper!
We nodigen iedereen uit om zijn creativiteit de vrije loop te laten en een logo te ontwerpen voor de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (GROS).
Het logo zal gebruikt worden op alle briefwisseling van de adviesraad en van de verenigingen die aangesloten zijn bij de raad. Elke inwoner/vereniging uit de De Pinte
mag een ontwerp insturen en het winnende logo valt in de prijzen (cadeaubon OxfamWereldwinkel De Pinte).
Alle inwoners kunnen een logo ontwerpen en inzenden tot eind september bij
Mariska Samyn, gemeentehuis (bureau 4, eerste verdieping), Koning Albertlaan 1,
De Pinte, e-mail: mariska.samyn@depinte.be.

LEIFlijn: Levens Einde Informatie Forum
078 15 11 55
Voor wie?
Deze telefoonlijn is bedoeld voor iedereen die vragen heeft rond het levenseinde:
• mensen die ondraaglijk lijden door een ernstige ongeneeslijke aandoening (door ziekte of ongeval) en die een euthanasie overwegen, maar er nergens mee terechtkunnen;
• mensen met een ernstige ongeneeslijke aandoening die meer willen weten over een wilsverklaring of een levenstestament;
• mensen met een ernstige ongeneeslijke aandoening die geen behandeling willen opstarten of
deze willen stoppen en de nood hebben hierover te praten;
• mensen met een ernstige ongeneeslijke aandoening (en hun omgeving) die meer willen weten
over de mogelijkheden van palliatieve zorg;
• mensen met een ernstige ongeneeslijke aandoening (en hun omgeving) die meer willen weten
over pijnbestrijding, de mogelijkheden van psychologische begeleiding, vragen rond begrafenis
of crematie, rouw, de administratieve en praktische regelingen bij een overlijden, financiële gevolgen, spirituele opvang (onder andere rol van pastor, moreel consulent), …
• alle hulpverleners die over het voorgaande meer willen weten.
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Hoe?
De LEIF-lijn (078 15 11 55) kan gebeld worden alle werkdagen tussen 9 en 17uur. Bij afwezig34

heid kan u altijd een boodschap inspreken en wordt u zo snel mogelijk gecontacteerd. U kan ook
terecht op www.leif.be of leiflijn@skynet.be
Wat?
De LEIFlijn maakt deel uit van het Levens Einde Informatie Forum. Het LEIFproject is een open initiatief en bestaat uit mensen en verenigingen die streven naar een menswaardig levenseinde voor
iedereen, waarbij respect voor de wil van de patiënt voorop staat.
Met de steun van:
• Vzw Recht op Waardig Sterven
• Vlaamse Overheid, Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid
• F.O.D. Volksgezondheid, Veiligheid v/d Voedselketen en Leefmilieu, Directoraat-generaal
Organisatie Gezondheidsvoorzieningen
• Vlaamse Liga tegen Kanker

Gsm-antennes … schadelijk voor je gezondheid?
Overal om ons heen is straling. Niet alleen afkomstig van gsm-antennes maar ook door bijvoorbeeld het gebruik van de gsm, radio, computer en televisie. Toch wordt vooral bij gsm’s en gsmantennes vaak de vraag gesteld of de straling een invloed heeft op de gezondheid.
Waarom zijn gsm-antennes nodig?
Om mobiel te kunnen bellen is een netwerk van gsm-antennes nodig. Voor goed bereik worden
de antennes meestal op een hoge mast of op het dak van een hoog gebouw geplaatst. Als je
met je gsm belt, dan maakt je telefoon contact met de dichtstbijzijnde antenne. Deze antenne
zendt je boodschap door naar de persoon die je belt. Elke antenne kan maar een beperkt aantal
gesprekken tegelijkertijd verwerken. Dus hoe meer we mobiel bellen, hoe meer gsm-antennes er
nodig zijn.
Hebben antennes invloed op je gezondheid?
Tot nu toe is nog niet bewezen dat straling van gsm’s of gsm-antennes schadelijk is voor de
gezondheid. Straling wordt in het lichaam geabsorbeerd en zet zich om in warmte. Op publiek
toegankelijke plaatsen is de straling van gsm-antennes niet sterk genoeg om een opwarming te
veroorzaken die schadelijk is. Door mobiel te bellen kom je in contact met meer straling dan door
de aanwezigheid van een gsm-antenne. Toch is ook de straling van je gsm niet sterk genoeg.
Naast het effect van opwarming zijn ook andere effecten zoals hoofdpijn, kanker en algemeen
welzijn onderzocht. Op dit moment zijn er geen wetenschappelijke bewijzen van deze en andere
effecten. Toch kunnen we ze ook niet met zekerheid uitsluiten. Omdat het gsm-gebruik zo nieuw
is, is er nog nood aan bijkomend wetenschappelijk onderzoek.
Meer informatie
Wil je meer informatie over gsm’s en gsm-antennes? Surf naar www.mmk.be/gsm. Je vindt er
onder meer de brochure ‘Gsm’s en gsm-antennes: Schadelijk voor je gezondheid?’. In de brochure
vind je antwoorden op de meest gestelde vragen over gsm-antennes, maar ook over gsm’s en de
mogelijke risico’s voor je gezondheid.
LOGO vzw (Lokaal Gezondheidsoverleg), www.logozov.be
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OCMW
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, verwarmingspetroleum aan de pomp of bulkpropaangas geleverd tussen 1 september 2007 en 30 april 2008.
De factuurprijs moet hoger of gelijk zijn aan 0,49 euro per liter (btw inbegrepen). Opgelet: voorheen werd er een toelage uitgereikt vanaf 0,40 euro per liter!
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 twee maanden na de levering.
Wie heeft er recht op?
Je moet wel tot de volgende categorieën behoren:
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 financiële 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: leveringsfactuur, identiteitskaart, klevertje van het ziekenfonds,
bewijs van het gezinsinkomen (het meeste recente aanslagbiljet, de meest recente loonfiche, het
meest recente attest van een ontvangen sociale uitkering, …), uw rekeningnummer
Voor meer inlichtingen en aanvragen kan je terecht bij:
De Sociale Dienst van het OCMW De Pinte
Kasteellaan 41
9840 De Pinte
(derde verdieping in het kasteel)
tel. 09 280 93 01
Openingsuren:
Donderdagvoormiddag tussen 9 en 12 uur
Elke laatste dinsdag van de maand, van september tot en met april, tussen 17 tot 19 uur
Of volgens afspraak

Politie
Wat is uw excuus?
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Voor de ‘Wat is uw excuus’-campagnes blijft de
Vlaamse overheid nieuwe paden bewandelen.
Niemand minder dan Roos Van Acker presenteert de tv-spot voor de zomercampagne. Die
wil automobilisten ervan overtuigen om ook bij
een korte stop de motor uit te zetten.
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De slogans die op de affiches zijn geplaatst, werden ingezonden en gekozen door de weggebruikers zelf, via de website www.watisuwexcuus.be.
De drie slogans voor deze campagne zijn:
- U zet nooit uw motor af, want u hebt een
oliebron?
- U zet nooit uw motor af, want hij maakt zo’n
mooi geluid?
- U zet nooit uw motor af, want u houdt niet
van stilte?
De spot met Roos Van Acker is te zien op tv.
U kunt hem ook bekijken op www.watisuwexcuus.be. Naast de tv-spot komen er zoals
gewoonlijk ook affiches langs de Vlaamse gewest- en autosnelwegen.

Resultaten politiecontroles
• Resultaten snelheidscontroles juni en juli 2007
Datum
12 juni
14 juni
15 juni
20 juni
26 juni
28 juni
05 juli
11 juli
18 juli
23 juli
25 juli

Plaats
Toegelaten snelheid
‘t Kruisken
50 km/uur
Baron de Gieylaan
50 km/uur
Polderdreef
50 km/uur
Baron de Gieylaan
50 km/uur
Langevelddreef
50 km/uur
Keistraat / Moeistraat
50 km/uur
Keistraat / Moeistraat
50 km/uur
Polderdreef
50 km/uur
Baron de Gieylaan
50 km/uur
Langevelddreef
50 km/uur
Keistraat / Moeistraat
50 km/uur

Aantal overtredingen
% overtredingen
32 (op 168 voertuigen)
19,0 %
16 (op 73 voertuigen)
21,9 %
10 (op 248 voertuigen)
4,0 %
14 (op 172 voertuigen)
8,1 %
24 (op 132 voertuigen)
18,2 %
46 (op 102 voertuigen)
45,1 %
63 (op 188 voertuigen)
33,5 %
21 (op 396 voertuigen)
5,3 %
21 (op 157 voertuigen)
13,4 %
11 (op 53 voertuigen)
20,8 %
31 (op 113 voertuigen)
27,4 %

• Resultaten alcoholcontroles juni en juli 2007
Datum
Plaats
		
04 juni
N60 - Polderdreef
16 juni
Baron de Gieylaan
12 juli
N60 - Polderdreef

Aantal gecontroleerde
bestuurders
18
15
25

Aantal positieve
ademtesten
1
4
1

% overtredingen
5,6 %
26,7 %
4,0 %

Verslaggeving raden
Nieuwe gemeentelijke commissie, afvalbeheer, opgericht
Tijdens de gemeenteraad van 21 mei 2007 werden de afgevaardigden van de politieke partijen
voor de nieuwe gemeentelijke commissie afvalbeheer aangeduid. Hiermee werd het startschot
gegeven voor deze nieuwe commissie. De commissie afvalbeheer zal aangelegenheden met betrekking tot het containerpark, huis-aan-huisinzameling, … behandelen en staat in voor de uitvoering van de beleidsnota ‘gemeentelijk afvalbeleid De Pinte: strategie en visie’.
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Samenvatting van de gemeenteraad van 21 mei 2007
• Ontslag Guy Blomme als gemeenteraadslid, aanstelling Steven Léaerts als opvolgend gemeenteraadslid - zie pagina 6 (erratum).
• De raad gaat akkoord met het voorstel tot verlengen van het fietspad in de Keistraat, gedeelte
tussen het bestaande fietspad en de Duivebeek.
• De raad verleent goedkeuring aan het voorstel tot het aanbrengen van twee bloembakken en
zes verkeersbakens in de Bommelstraat (gedeelte Zwaluwlaan tot Wielewaalpark). De raming
van de kosten voor een bedrag van 760 euro wordt eveneens goedgekeurd.
• De raad verleent gunstig advies aan het inrichtingsplan Parkbos Gent - Oude Spoorwegbeddding versie november 2006, mits er rekening gehouden wordt met een aantal suggesties.
• Oprichting gemeentelijke commissie voor afvalbeheer.
• De raad keurt de wijzigingen in de statuten en het huishoudelijk reglement voor de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking goed. Kennisname ledenlijst.
• De raad verleent een gunstig advies voor de rekeningen 2006 en 2007 (tot 2007-04-02) en de
kwijting van de schatbewaarder van de Kerkfabriek Sint-Nicolaas van Tolentijn.
• Goedkeuring nieuwe tarieven gemeentelijke kinderopvang De Speelark - zie artikel pagina x.
• Goedkeuring gemeentelijk reglement auto- en motorcrossen.
Punten aangevraagd door raadsleden:
• Bespreking van een reglement wijkfeestsubsidies. De raad besluit het reglement voor advies
voor te leggen aan de gemeentelijke culturele raad.
• Bespreking behoud en renovatie parochiezaal en bijhorende lokalen. Voorstellen: officiële contactname gemeentebestuur met eigenaar, financiële en structurele samenwerking, oprichting
stuurgroep. De raad gaat akkoord dat het college de al gevoerde gesprekken zal verderzetten
met de eigenaars om alle mogelijke vormen van samenwerking te bespreken. De resultaten
hiervan worden voorgelegd aan de gemeenteraad.
• Gronden gelegen in de Langevelddreef waar vroeger het bedrijf Van Speybroeck - verdaagd
• Twee nieuwbouwprojecten (voorheen Pappens tot en met Caresse) - verdaagd

Uit de adviesraden
• Tijdens de vergadering van de Jeugdraad op 30 mei 2007 werd onder meer gewerkt aan een
nieuw subsidiereglement ter ondersteuning van jeugdverenigingen (voorbereiding).
• Verslagen van adviesraden vindt u op www.depinte.be - ‘Publicaties’ - ‘e-bibliotheek’ (categorie
‘Verslagen adviesraden’).
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Gezocht: kandidaat-lid beheersorgaan bibliotheek
Het Beheersorgaan van de Gemeentelijke Openbare Bibliotheek zoekt nog een kandidaat-lid. Dit
beheersorgaan heeft een adviserende en ondersteunende rol bij de uitbouw van het bibliotheekbeleid en het zetten van krachtlijnen voor de toekomst. Van de kandidaten wordt verwacht dat ze
geïnteresseerd zijn in het bibliotheekwezen en actief willen meewerken aan lectuurbevordering.
Voor meer informatie kunt u terecht in de bibliotheek, Kerkplein 2, De Pinte, tel. 09 282 25 32.

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
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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
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Gemeentesecretaris: V. Goethals
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