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Premie inbraakpreventie

De gemeente De Pinte kent een premie toe van 175 euro (tot zelfs 350 euro) voor het beveiligen van uw woning | zie pag. 5

Activiteiten

Agenda
U vindt een overzicht met de activiteiten in De Pinte - Zevergem tijdens de
maanden juli en augustus in de Agenda (zie volgende pagina).
27/6: Gemeentelijke fietstocht
Bekendmaking winnaars Belgerinkel
Vertrek om 10 uur aan het gemeenteplein. Terugkomst en bekendmaking winnaars omstreeks 12 uur. Zie ook www.depinte.be voor de lijst met winnaars.

Sluitingsdagen gemeentehuis, bibliotheek, OCP, PWA
Openingsuren gemeentehuis
• Elke werkdag
van 9 tot 12 uur
• Geen avonddienst en geen
woensdagnamiddagopening
tijdens de maanden juli en
augustus
Algemeen nummer gemeente
09 280 80 80

Gemeentehuis, PWA

maandag 12 juli 2010
woensdag 21 juli 2010 (Nationale Feestdag)
maandag 16 augustus 2010
Er is geen avonddienst in juli en augustus.

OCP

maandag 12 juli 2010
zaterdag 17 juli tot en met zondag 1 augustus 2010
maandag 16 augustus 2010

Bibliotheek
Containerpark

| zie pag. 19
| zie pag. 8

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

Infokrant
juli - augustus 2010

agenda

2010

juli - augustus

juli
do. 1/7

do. 1/7

(tot 31/7)
Koopjes ... ook in de Kringwinkel | zie pag. 13
De Kringwinkel
info@alteljeevzw.be

vr. 2/7

om 20 uur - Pont-Zuid, Zevergem
Plattelandsweekend: optreden
De Blik Dooze en Plattelandsfuif met dj Jurgen Malfait
De Landelijke Gilde
www.trekkertrek-zevergem.webs.
com

za. 3/7

za. 3/7

za. 3/7

2

(tot 31/8) - Kerkplein - gratis
De schatten van Vlieg
| zie pag. 18
Bibliotheek De Pinte:
09 282 25 32

zo. 4/7

zo. 4/7

om 9 uur - Scheldevelde - supporters welkom
Marathonwedstrijd 2010
De Scheldeveldevissers
Werner De Klerck: 09 282 99 01
van 14 tot 17 uur - Drapstraat 16
/ Nazareth - gratis
Openstelling museum
Scheldeveld
Heemkring Scheldeveld
Couck - Van Twembeke:
09 282 70 42

zo. 4/7

om 11 uur - Domein Scheldevelde, Kasteellaan 41 - gratis
Feest v/d Vlaamse gemeenschap | zie pag. 15
GRC
Céline Meheus: 09 280 98 43

zo. 18/7

om 20 uur – Dorp Zevergem
- gratis
De scheldemeersen in zomerkleed
Natuurpunt Boven-Schelde
Walter Galle: 09 281 05 94

zo. 4/7

om 12.30 uur - Domein Scheldevelde - E 13 / E 6 (6-12 j.) / gratis
(< 5 j.)
Barbecue (na aperitiefconcert)
Harmonieorkest De Pinte
Yves Gazelle: 0476 28 55 07 (tussen 18 en 20 uur)
www.harmonieorkest.be

do. 29/7

om 19.15 uur - kerk Zevergem
Een avondje gezellig fietsen in
de omgeving v Zevergem
KVLV Zevergem i.s.m. Buurtvereniging Het Wijngaardeke
Marianne Aerssens: 09 222 42 48

vr. 30/7

van 17 tot 19.30 uur - OCP
Bloedcollecte
Vr. Vrijwillige Bloedgevers DP
Chris Afschrift: 09 282 73 42

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

za. 31/7

(tot 1/8) de hele dag - in je eigen
tuin
Tuinvlindertelling | zie pag. 12
Natuurpunt
www.vlindermee.be

za. 31/7

om 9.30 uur – CC ’t Groendal,
Brandegemse Ham / Merelbeke
Beheerwerkdag aan de SintElooisput
Natuurpunt Boven-Schelde
Koen De Witte: 09 384 98 74

za. 31/7

om 10 uur - Moerkensheide gratis
1ste inlooptraining: open
jeugdtraining en demo-keeperstraining (ook voor nietaangeslotenen)
Voetbalclub Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be

za. 31/7

om 13.30 uur - Scheldevelde
- supporters welkom
Wedstrijd 2 vissen ‘Enkel met
levend aas’
De Scheldeveldevissers
Werner De Klerck: 09 282 99 01

ma. 5/7

vr. 9/7

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

vr. 9/7

om 20 uur - Boeregemstraat E 4 / E 8 per gezin (prijs gegarandeerd)
27ste Avondjogging (5 of 10
km)
Atletiek DP-Z
Antoine Mathys: 09 282 60 73
www.atletiekdepinte.be

zo. 11/7

om 15 uur - Pont-Zuid, Zevergem
Plattelandsweekend: ‘Kleine
Arthur, grote koning’
De Landelijke Gilde
www.trekkertrek-zevergem.webs.
com
om 8 uur (tot 18 uur) - station
Melle - E 6 (met ontbijt: in de parochiezaal a/d kerk, Kloosterstraat
18, inschrijving vereist, meebrengen: picknick)
Fietstocht in het Scheldeland
(beneden schelde)
Velt Scheldevallei
Geert De Clercq: 09 384 33 48
vanaf 9.30 uur - Pont-Zuid,
Zevergem - gratis toegang
Plattelandsweekend: Dag van
de tractor met Oldtimer rit,
Trekker Trek, barbecue, Kids
tractor race
De Landelijke Gilde
www.trekkertrek-zevergem.webs.
com

om 9 uur (bus: E 13 h/t) Scoutslokaal De Havik, Sportwegel 7 - E 12,5 / E 8 (- 12 j.)
Grote barbecue op het kampterrein in Paliseul
Eenheidscomité De Havik
Tom Hemelaer: 0495 24 67 57

zo. 11/7

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

di. 13/7

van 17 tot 19.30 uur - OCP
Bloedcollecte
Vr. Vrijwillige Bloedgevers DP
Chris Afschrift: 09 282 73 42

zo. 1/8

om 19.15 uur - kerk Zevergem
Een avondje gezellig fietsen in
de omgeving v Zevergem
KVLV Zevergem i.s.m. Buurtvereniging Het Wijngaardeke
Marianne Aerssens: 09 222 42 48

om 18 uur - Sint-Annakapel / EkeLanduit
Opluisteren mis
Seeveringa-koor
info: Eddy Detemmerman
09 385 57 77

ma. 2/8

(tot 31/8) - in de kringwinkels
Schoolfestival | zie pag. 13
De Kringwinkel
info@alteljeevzw.be

do. 15/7

vr. 16/7

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

Augustus

do. 5/8

om 19.15 uur - kerk Zevergem
Een avondje gezellig fietsen in
de omgeving v Zevergem
KVLV Zevergem i.s.m. Buurtvereniging Het Wijngaardeke
Marianne Aerssens: 09 222 42 48

do. 19/8

om 19.15 uur - kerk Zevergem
Een avondje gezellig fietsen in
de omgeving v Zevergem
KVLV Zevergem i.s.m. Buurtvereniging Het Wijngaardeke
Marianne Aerssens: 09 222 42 48

vr. 6/8

(en 7/8) centrum Zevergem - E 12
(VVK) / E 22 (combiticket)
Zeverrock | zie pag. 17
www.zeverrock.be

vr. 20/8

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

za. 7/8

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

vr. 20/8

om 19 uur jeugd / 19.30 uur
volwassenen - Moerkensheide E 1 (jeugd) / E 5 (volw.)
11de Jogging JV De Pinte, voor
wandelaars en joggers
Voetbalclub Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be

om 9.30 uur - OLV-kerk Zevergem
Opluisteren mis
Seeveringa-koor
Eddy Detemmerman: 09 385 57 77

vr. 20/8

zo. 8/8

zo. 8/8

do. 12/8

vr. 13/8

vr. 13/8

za. 14/8

om 14.30 uur - kerk Melle centrum - gratis
Zomerse wandeling in
’t Kalverbos
Natuurpunt Boven-Schelde
Rudy De Mol: 0475 89 33 70
om 9 uur - Watervlak Florizoone
- E 10
Jeugd-avonturensportdag
| zie pag. 20
Sportdienst i.s.m. Burensportdienst Leiestreek
09 280 98 40
om 14 uur - OCP - gratis
Fietsen (35 km)
Okra De Pinte
Arnold Hanssens: 09 281 10 67
om 19.30 uur - Mieregoed
Mieregoedjogging
Geert Van Hoecke: 09 221 41 59

vr. 20/8

za. 21/8

(en 22/8 om 14 uur) om 9 uur
- Moerkensheide - E 3
31ste Jeugdvoetbaltornooi
JV De Pinte, ‘Tornooi Marc De
Vos’ | zie pag. 23
Voetbalclub Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be
om 10 uur - kerk Merelbeke gratis
Zeehondentocht
Natuurpunt Boven-Schelde
Jan Verhoeye: 0474 27 78 22

za. 21/8

om 13.30 uur - Scheldevelde
- supporters welkom
Wedstrijd 5 Kampioenschap
2010
De Scheldeveldevissers
Werner De Klerck: 09 282 99 01

om 9.30u - Meersstraat aan het
Puttendreefje / Merelbeke
Beheerwerkdag
Natuurpunt Boven-Schelde
Fernand Daenekynt: 09 362 79 78
om 11 uur - kerk De Pinte
Opluisteren mis O.L.V.-Hemelvaart
Kerkkoor Canticorum
Jeannette Moreels: 09 282 88 49

Zevergem
Kermis en optreden
De Wezel
www.dewezel.be

za. 21/8

za. 21/8
zo. 15/8

van 18 tot 20 uur - Blijpoel 5 E 10 / E 6 (kind.)
Pasta à Volonté!: start de kermis met een lekkere ‘fond’
vzw Regenboog t.v.v. Chiro
Zevergem
JeanClaude.Goyvaerts@gojoy.be

di. 24/8

om 14 uur - Eeklo - E 2 / E 4
55+: Natuurwandeling in het
Leen
Gezinsbond De Pinte
A.Van Raemdonck: 09 282 78 88

vr. 27/8

om 9 uur - OCP - gratis
Fietsen (35 km)
Okra De Pinte
Arnold Hanssens: 09 281 10 67

za. 28/8

om 9 uur - Scheldevelde - supporters welkom
Open koppelwedstrijd
De Scheldeveldevissers
Werner De Klerck: 09 282 99 01

za. 28/8

(en 29/8) tennisterreinen en OCP
Racketlontornooi | zie pag. 23
www.ttcdepinte.be
www.tkdepinte.be
www.bcpolderbos.be

za. 28/8

om 19 uur - Lokaal De Havik,
Sportwegel 7 - gratis
Europese nacht van de vleermuis | zie pag. 13
Natuurpunt Boven-Schelde
David Galens: 0474 229 312

zo. 29/8

om 8 uur – Baaigemkouter / Baaigem - gratis
Start trektellen
Natuurpunt Boven-Schelde
Guy Huylebroeck: 0473 89 42 09

zo. 29/8

om 9.15 uur - kerkplein Eke - E
6 (leden) / E 8 / E 3,5 (10 - 15 j.)
- inschrijving vereist, meebrengen:
picknick, drank en reservekleding,
carpooling
Natuurwandeling (met gids)
en bezoek a/h verdrongen
dorp Doel
Velt Scheldevallei
Guido & Christine: 09 385 60 03

Zevergem
Kermis en avondmarkt
De Wezel
www.dewezel.be

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

3

ruimtelijke ordening &
werken
Wegenwerken
Aanleg riolering in Stijn Streuvelslaan en gedeeltelijk in de Oude Gentweg en Louis Van
Houttepark
De werken zijn afgerond.
In uitvoering:
Aanleg riolering en heraanleg wegenis in de Stationsstraat en gedeeltelijk in de Koning
Albertlaan en Julien Anthierenslaan
De werken zijn midden januari 2010 gestart, waarna eind februari begonnen werd met de opbraak
van de wegenis en de aanleg van riolering in het deel tussen de tunnel en het stationsgebouw.
Deze werken zullen duren tot in juli 2010. Na het zomerverlof zal er dan gewerkt worden in de
rest van de Stationsstraat en in een deel van de Koning Albertlaan en Julien Anthierenslaan. De
totale tijdsduur van de werken bedraagt ongeveer tien maanden. Tijdens deze periode is er geen
doorgaand verkeer mogelijk.
In voorbereiding:
Aanleg riolering in de Berkenlaan en de Wilgenstraat
Rekening houdend met de aanbestedings- en bouwaanvraagprocedure zullen de werken wellicht
pas eind 2010 kunnen starten. Van zodra de aannemer gekend is en er enig zicht is op de concrete
planning van de werken zal er een nieuwe informatievergadering worden gehouden. Het ontwerp
en bestek voor deze werken werd goedgekeurd door de gemeenteraad in de zitting van 1 maart
2010.
Aanleg fietspaden en riolering in de Veldstraat
Rekening houdend met de aanbestedings- en bouwaanvraagprocedure zullen de werken wellicht
pas eind 2010 – begin 2011 kunnen starten. Van zodra de aannemer gekend is en er enig zicht is
op de concrete planning der werken zal er een nieuwe informatievergadering worden gehouden.
Het ontwerp en bestek voor deze werken werd goedgekeurd door de gemeenteraad in de zitting
van 10 mei 2010.
Aanleg riolering en heraanleg wegenis in de Nazarethstraat en Leeuwerikstraat
Pas na de realisatie van de nodige grondinnames en na de goedkeuring van het definitieve ontwerp
kunnen de werken aanbesteed worden. Deze werken zullen vermoedelijk pas in 2011 van start
gaan.
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Aanleg fietspaden en riolering in de Bommelstraat (deel Pintestraat - Polderbos - spoorweg)
Van zodra er concrete informatie is voor de betrokken inwoners zal er een informatievergadering
georganiseerd worden. De uitvoering van de werken is voorzien vanaf 2011.
Rioleringswerken: wijk Zwartegat
Heirweg (gedeelte rotonde richting ‘t Kruisken), Bosstraat, Kannestraat, Zwartegatstraat en een
deel van de Nieuwstraat (tot aan brug E17). De uitvoering van de werken is voorzien vanaf 2012.

Heraanleg E17 tussen Deinze en Kruishoutem richting Kortrijk
Op 7 juni 2010 startte het Agentschap Wegen en Verkeer met de heraanleg van de E17 tussen
Deinze en Kruishoutem in de richting van Kortrijk. Het wegdek is er in slechte staat en wordt opnieuw aangelegd. Het agentschap kiest voor een duurzame aanpak: Over een afstand van 11 km
wordt een nieuwe wegverharding aangelegd in gewapend beton.
De werkzaamheden startten op maandag 7 juni 2010 en duren tot eind september 2010. Bij

slechte weersomstandigheden kan de timing schuiven. Weggebruikers moeten rekening houden
met verkeershinder, zeker tijdens de spitsuren. Ook op de omleidingswegen worden vertragingen
verwacht.
De verkeerssituatie ter hoogte van de werkzone wijzigt per fase:
Fase 2: 17 juni (20 uur) tot 21 juni
Waar? In fase 2 zal gewerkt worden op de E17 ter hoogte van complex Deinze in beide rijrichtingen
over een afstand van 6 km.
Hoe? Het verkeer zal slechts twee rijstroken ter beschikking hebben in beide rijrichtingen. De op- en
afrit in de richting van Gent zijn dicht voor het verkeer.
Omleiding?
Verkeer met bestemming afrit Deinze moet eerder afrijden aan knooppunt Kruishoutem. Via de
N459, N43 en N35 komt men aan de afrit Deinze.
Verkeer met bestemming E17 richting Gent moet de N35 en N60 volgen tot de oprit naar de E17
in De Pinte.
Fase 3: 20 juni (20 uur) tot de eerste week augustus
Waar? In fase 3 blijft de werfzone dezelfde als tijdens fase 2
Hoe? Het verkeer zal twee rijstroken ter beschikking hebben in beide richtingen. Alle op- en afritten
van complex Deinze gaan dicht in beide richtingen.
Omleiding?
Omleiding op- en afrit richting Gent: zelfde als fase 2
Omleiding op- en afrit richting Kortrijk: zelfde als fase 2 maar in de andere rijrichting
Fase 4: eerste week augustus tot eind september
Waar? In fase 4 zal gewerkt worden op de E17 ter hoogte van complex Kruishoutem in beide richtingen over een afstand van 6 km.
Hoe? Het verkeer zal 2 rijstroken ter beschikking hebben in beide richtingen, alle op- en afritten van
knooppunt Kruishoutem gaan dicht in beide richtingen.
Snelheidsbeperking
De veiligheid van de wegenarbeiders en de weggebruikers is een prioriteit. Daarom
vraagt het Agentschap Wegen en Verkeer met aandrang aan de automobilisten om
de snelheidsbeperking van 70 km/h te respecteren.

leven & wonen
Gemeente De Pinte geeft premie voor beveiligen woning
Tijdens de gemeenteraad van 29 maart 2010
werd beslist een premie toe te kennen aan
particulieren die hun woning beveiligen tegen
inbraak. De subsidie bedraagt 30 % van de gemaakte kosten met een maximum van 175 euro
per woning. Is de aanvrager ouder dan 60 jaar,
dan kan de premie verdubbelen (tot maximum
350 euro).
U vindt het subsidiereglement en het aanvraagformulier in het gemeentehuis, bij de politie en
op www.depinte.be > publicaties > e-bibliotheek (of via Zoeken op ‘inbraakpreventie’).
Het ingevulde aanvraagformulier kunt u bezorgen aan de politie in het gemeentehuis of in de
Florastraat 19 in De Pinte. Zij dienen een voorafgaand technopreventief advies af te leveren vooraleer u in aanmerking kunt komen voor de premie.
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Voor de premie komen in aanmerking:
• de beveiliging van de buitendeuren die direct toegang verlenen tot de woning (cilindersloten,
veiligheidssloten, grendels en dergelijke);
• de beveiliging van andere gevelopeningen die direct toegang geven tot de woning zoals in het
voorafgaand technopreventief advies is aanbevolen (vensterkrukken, grendels, en andere);
• de installatie van veiligheids- en schrikverlichting.
De installatie van elektronische alarmsystemen en de vervanging van defecte of vernielde cilindersloten komen niet in aanmerking voor de premie.
Indien u vragen hebt, kunt u terecht bij Johan Vandecasteele of Luc Dhondt van de Politiezone
Schelde-Leie, tel. 09 321 76 60, e-mail: johan.vandecasteele@pzschelde-leie.be,
luc.dhondt@pzschelde-leie.be.

Gezocht: woningen en appartementen te huur
Gezocht:
Eigenaars van woningen en appartementen
• met een, twee of meer slaapkamers
• in De Pinte, Gavere of Nazareth
• eventueel met nood aan verfrissings- of opknapwerk

TE HUUR

Aanbod:
• accurate informatie in verband met renovatie en subsidies
• gegarandeerde stipte betaling van huurgeld
• correcte opvolging van de huurders
Interesse?
Contacteer Sociaal Verhuurkantoor DepGavNaz:
OCMW De Pinte
Kasteellaan 41, De Pinte
Tel. 09 282 32 54 of 09 389 69 76
E-mail: Leen.VanDeynze@ocmwgavere.be

Nieuw stratenplan voor De Pinte - Zevergem
In de week van 10 mei werd er een nieuw stratenplan verdeeld in de hele gemeente. Indien u een extra exemplaar nodig hebt, kunt u terecht bij de dienst
Ruimtelijke ordening - Stedenbouw in het gemeentehuis.
Erratum
Er werd een fout gedrukt bij de openingsuren van de bibliotheek. De bibliotheek
is open op zaterdag van 10 tot 12 uur (en niet op vrijdag).
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Verandert er iets aan uw lijn vanaf 31 juli?
Zoals elk ander Vlaams overheidsbedrijf moet De Lijn besparen. Maar het is belangrijk dat u als reiziger hiervan
weinig of niets merkt.
Daarom behoudt De Lijn 97 % van de huidige dienstregelingen. En als er iets verandert, is het meestal tijdens de
daluren (voor 6.30 uur en na 20.30 uur) of in het weekend.
In dat geval kunt u natuurlijk nog steeds uw bestemming
bereiken via een andere lijn of met een vroegere of latere
rit. Of u kunt met de belbus reizen.
De veranderingen voor De Pinte - Zevergem vindt u hierna.

www.depinte.be

Voor nog meer details en de andere aangepaste lijnen in Oost-Vlaanderen, surf naar www.delijn.
be/aanpassingen.
Lijn 35 Sint-Martens-Leerne/De Pinte – Sint-Martens-Latem – Gent – Beervelde – Lokeren
Na 23 uur wordt lijn 35 deels vervangen door één of meerdere lijnen van het nieuwe laatavondnet.
Dit laatavondnet, bestaat uit zeven nieuwe buslijnen met een 45-minutenfrequentie tussen 23 en
2 uur.
Lijn 76 De Pinte – Gent – Lochristi – Wachtebeke
Op zaterdag zal de rit met vertrek aan Gent Zuid om 6.04 uur en aankomst aan Eke Industriepark
om 6.41 uur wegvallen. De volgende rit met vertrek aan Gent Zuid om 6.19 uur blijft wel behouden.
Lijn 76 zal niet meer rijden na 23 uur, maar wordt vervangen door één of een combinatie van meerdere buslijnen van het nieuwe laatavondnet. Dit laatavondnet bestaat uit zeven nieuwe buslijnen
met een frequentie van 45 min tussen 23 en 2 uur.
Lijn 78 Zevergem – De Pinte – Gent – Lokeren
Lijn 78 naar Zevergem wordt enerzijds beperkt en anderzijds vallen er in De Pinte enkele haltes
weg, maar alternatieve haltes zijn op wandelafstand.
Concreet betekent dit dat lijn 78 niet meer zal doorrijden tot aan Zevergem Pont-Noord, maar
beperkt wordt tot Zevergem Den Beer. Hierdoor worden de haltes Veldblomme, Molenstraat,
Dorp, Wijngaardeke en Pont-Noord niet langer bediend. De functionele ritten naar Zwijnaarde
Bollebergen wijzigen niet.
Reizigers van lijn 78 die toch wensen af te stappen aan de haltes Zevergem Veldblomme,
Molenstraat, Dorp, Wijngaardeke of Pont-Noord worden verwezen naar lijn 71 (Oostakker – Gent
– Nazareth) die deze haltes nog steeds zal aandoen. De halte Veldblomme bevindt zich op wandelafstand van de halte Den Beer zodat een overstap van lijn 78 op lijn 71 mogelijk is.
De verbinding met Gent blijft gegarandeerd via lijnen 44 en 71. Belbus De Pinte –
Sint-Martens-Latem – Nazareth zorgt voor een verbinding tussen Zevergem en De Pinte.
In De Pinte zullen de haltes Groenpark en Dorp eveneens niet meer bediend worden door lijn 78.
Lijn 76 (De Pinte – Gent – Lochristi – Wachtebeke) zal deze twee haltes wel blijven bedienen met
een 30-minutenfrequentie.
Voor meer info over de wijzigingen of het nieuwe laatavondnet:
surf naar www.delijn.be/aanpassingen
of bel De LijnInfo op 070 220 200 (0,30 euro per minuut)
of vraag meer info in de Lijnwinkel

Wat bij diefstal of verlies van identiteitskaart of rijbewijs?
Bij verlies of diefstal van uw elektronische identiteitskaart
moet u hiervan aangifte doen bij de politie of bij de Dienst Burgerzaken in het gemeentehuis.
U zult bij aangifte een attest ontvangen die uw identiteitskaart
vervangt (enkel in België) met een geldigheidsduur van één
maand. Dit attest is NIET geldig in het buitenland. Voor de opmaak van dit attest heeft u een pasfoto nodig. Het attest wordt
gratis afgeleverd.
Wij vragen dan ook – om na aangifte - zo snel mogelijk uw nieuwe identiteitskaart aan te vragen
bij de Dienst Burgerzaken van de gemeente De Pinte. De kostprijs hiervoor is – net zoals bij een
hernieuwing – 14 euro en u hebt hiervoor een pasfoto nodig.
Bij verlies of diefstal van uw rijbewijs moet u aangifte doen bij de politie, hievoor is er geen pasfoto vereist. De politie levert hiervan een attest af. Dit document vervangt uw verloren of gestolen
rijbewijs NIET. Het is dan ook aangewezen om zo snel mogelijk een duplicaat aan te vragen bij de
Dienst Burgerzaken. De kostprijs voor de aanmaak van een duplicaat van uw rijbewijs bedraagt 11
euro. Voor de opmaak van dit duplicaat is het noodzakelijk om twee pasfoto’s af te geven en mag
u rekenen op een leveringstermijn van twee of drie werkdagen.
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milieu en duurzaamheid
Milieukalender
• Containerpark
Het containerpark is gesloten op vrijdag en zondag en op wettelijke feestdagen. Eveneens gesloten op volgende data: maandag 12 juli, van maandag 19 juli tot en met zaterdag 24 juli en
maandag 16 augustus.
Openingsuren:
maandag 		
/
13 - 16 uur
dinsdag 		
9 -12 13 - 16 uur
woensdag 		
/
13 - 16 uur
donderdag 		
9 -12 13 - 19 uur (zomeruurregeling)
zaterdag 		
9 -12 13 - 17 uur
Bij een bezoek aan het containerpark dient u zich een kwartier vóór sluitingstijd te registreren.
Ter info: Er wordt dit jaar geen taxussnoeisel ingezameld ten voordele van ‘Kom op tegen kanker’.
Zie www.depinte (nieuws) voor meer info.
• Huisvuil
Er is geen huisvuilinzameling in de week van 19 tot en met 25 juli en in de week van 9 augustus
tot en met 15 augustus.
Aan de inwoners wordt gevraagd om hier rekening mee te houden. Ook de ophalers van huisvuil
en de toezichters op het containerpark hebben immers recht op vakantie. Gaat u met vakantie,
spreek dan eventueel uw buur aan om de vuilzak buiten te zetten.
• Composteren
Interesse in de aankoop van een compostvat, compostbak of wormenbak? Bestellen kan bij de
milieudienst (tel. 09 280 80 24, milieudienst@depinte.be).
Compostvat: 13,5 euro *
Compostbak: 27 euro*
Wormenbak: 10 euro*
Beluchtingsstok: 2 euro.
* levering aan huis inbegrepen
De compostvaten en -bakken zijn vervaardigd uit gerecycleerde kunststof.
• Herbruikbare goederen
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De vzw Ateljee haalt gratis de herbruikbare goederen op. U kunt hen contacteren via 09 224 07 15.
U kunt de herbruikbare goederen ook zelf brengen naar de Kringwinkel Ateljee, Slachthuisstraat 18
in Deinze (open van maandag tot vrijdag van 10 tot 18 uur, op zaterdag van 10 tot 17 uur). Meer
info op www.ateljee.info.
Raadpleeg de Kalender Selectieve Ophaling 2010 voor meer informatie betreffende de afvalinzamelingen. Op www.depinte.be > Milieu en Duurzaamheid > Afval > Milieukalender vindt u, naast
de gewone afvalkalenders, ook een verwijzing naar de online kalender van IVM om de ophalingen
in De Pinte - Zevergem op te vragen. U kunt hiermee op straat, maand en afvalfractie zoeken.

Op uitstap tijdens de vakantie? Het kan ook afvalarm.
Afvalpreventietip!

De picknick in een mand of linnen tas kan afvalarm: verpak de etenswaren in bewaardozen in
plaats van in folies. Gebruik geen wegwerpborden, wegwerpbestek of plastic bekertjes. Hiervoor
zijn afvalarme alternatieven. Linnen servetten zorgen voor een romantische toets. En frisdrank uit
statiegeldflessen zorgt eveneens voor minder afval.
www.depinte.be

Hou het a.u.b. netjes: laat geen etensresten, papiertjes en ander afval in de natuur slingeren. Gooi
het afval in een vuilnisbak of neem het terug mee naar huis. Het is zoveel aangenamer in een propere omgeving.

Meldingspunt milieuklachten
Voor het melden van milieuklachten is de milieuambtenaar Ingrid Scheerlinck bereikbaar tijdens
de kantooruren (09 280 80 24). U kunt ook contact opnemen met de lokale politiezone tijdens
(09 321 76 60) en buiten (101) de normale diensturen.

Kattenactie in De Pinte
De kattenactie waarbij zwerfkatten worden gevangen en gesteriliseerd/gecastreerd vindt normaal
gezien plaats om de twee maanden.
Uitzonderlijk zal er in juli geen actie zijn; maar wel op 2, 3 en 4 augustus 2010.
De volgende actie vindt hierna plaats in september en dan opnieuw om de twee maanden.
Met eventuele vragen kunt u terecht op mariska.samyn@depinte.be.

Thuiscomposteren, iets voor u?

Leer op drie halve dagen de knepen van het vak: gratis dan nog wel!
Thuiscomposteren: niets dan voordelen!
Thuiscomposteren zorgt ervoor dat er minder
restafval verbrand moet worden, want heel wat
organisch materiaal kan omgezet worden tot
bodemverbeteraar.
Thuiscomposteren is een vorm van kringlooptuinieren. En kringlooptuinieren is afvalarm
tuinieren! Thuiscomposteren zorgt voor minder
afvoer van grasmaaisel of snoeiafval naar het
containerpark.
Wie thuiscomposteert, slaat meerdere vliegen
in één klap: er moeten minder restfractiezakken
worden gevuld, er moet minder naar het containerpark worden gereden en er komt gratis bodemverbeteraar voor in de plaats.
Bovendien is thuiscomposteren helemaal niet moeilijk.
Voor wie meer wil vernemen over het hoe, wat, waarmee … organiseert IVM een driedelige cursus ‘thuiscomposteren’. Na een paar uurtjes informatie kunt u aan de slag.
Op een eerste avond verneemt u de theorie van het thuiscomposteren. Gedurende een zaterdagvoormiddag wordt een bezoek gebracht aan het centrum De Feniks te Avelgem, waar informatie
wordt gegeven over afvalarm tuinieren en composteren. Op een volgende zaterdagmorgen wordt
een stukje praktijk aangeleerd, waarna het thuiscomposteren voor u geen geheimen meer heeft.
De cursus wordt gegeven door erkende lesgevers van de Vlaamse Compostorganisatie.
Voor wie graag een gratis cursus volgt
IVM organiseert in september opnieuw een basiscursus ‘thuiscomposteren’. Ervaren Vlaco-lesgevers leren u op drie halve dagen de knepen van het vak om thuis aan de slag te gaan.
De cursus vindt plaats op dinsdag 7 september (19 uur), zaterdag 11 september (9 uur) en zaterdag
18 september (10 uur).
Inschrijven kan tot 15 augustus bij de milieudienst 09 280 80 24 (of rechtstreeks bij IVM op
09 377 82 11 of via ivm@ivmmilieubeheer.be).
De inschrijvers worden verwittigd van de juiste locatie en tijdstip. De gemeenten Evergem en SintMartens-Latem zijn alvast kandidaat-gastgemeenten.
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Inzameling bestrijdingsmiddelen
Pesticiden zijn schadelijk voor mens en milieu. Dit bleek opnieuw uit de resultaten van de Vlaamse
humane biomonitoringcampagne uitgevoerd in opdracht van de Vlaamse overheid door het Steunpunt Milieu & Gezondheid (2001-2006). Er werd vastgesteld dat in een aantal aandachtsgebieden
(de landelijke gebieden en de Albertkanaalzone) in de bloedstalen van de drie leeftijdsgroepen
(pasgeborenen, jongeren en volwassenen) de gehaltes aan DDE verhoogd waren ten opzichte van
de respectievelijke Vlaamse referentiegemiddelden. DDE is een afbraakproduct van het verboden
pesticide DDT.
Daarom deze oproep aan u (particulieren) om restanten en lege
verpakkingen van bestrijdingsmiddelen af te geven bij de inzameling van Klein Gevaarlijk Afval (KGA).
De volgende KGA-inzameling vindt plaats op 17 en 18 september
2010. Raadpleeg je afvalkalender voor meer info.
De sensibiliserings- en inzamelcampagne van het Vlaams gewest kadert in
de al bestaande ‘zonder is gezonder’-campagne die u, de burger, wil aanzetten om minder bestrijdingsmiddelen (in huis en tuin) te gebruiken en te
kiezen voor milieuvriendelijke en gezondere alternatieven.

Duurzaam consumeren
Duurzaam consumeren betekent dat je als consument rekening houdt met de manier waarop de
producten die je koopt tot stand zijn gekomen. Het draait om respect: voor de natuur, de draagkracht van de aarde en de medemens (zowel voor de huidige generatie als voor de generatie die na
ons komt). Het is een combinatie van ecologische, sociale en economische criteria waar je rekening
mee houdt.
Hier alvast enkele tips om duurzaam te consumeren:
• Voeding
Gebruik zoveel mogelijk seizoensproducten of voedingsmiddelen die in ons land geproduceerd zijn.
Kies je bovendien voor bioproducten, dan ben je nog wat duurzamer bezig.
Producten zoals bananen en koffie worden best gekocht met het Max Havelaar-keurmerk. Zo ben
je er zeker van dat de boeren een eerlijke prijs krijgen voor hun product.
Let ook op de hoeveelheid verpakkingsafval, kies niet voor individueel verpakte artikelen, maar voor
losse producten.
Geef de voorkeur aan dranken in een statiegeldverpakking in plaats van wegwerp.
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• Transport
Maak zoveel mogelijk gebruik van de fiets of het openbaar vervoer en laat de auto aan de kant
staan.
Ga op een duurzame manier reizen en kies voor een vakantie met de trein binnen Europa.
Ga je toch met het vliegtuig, koop dan bij het boeken van je vlucht een certificaat om de CO2-uitstoot te compenseren.
• In en om het huis
Spring zuinig om met water en gebruik waar mogelijk regenwater.
Hou bij aankoop van nieuwe toestellen rekening met het energieverbruik, neem minimum een Alabel.
Let op voor het sluimerverbruik van toestellen, schakel ze volledig uit in plaats van ze in standby te
laten staan.
Recycleer en hergebruik zoveel mogelijk producten. Geef bijvoorbeeld overbodig huisraad aan anderen of aan tweedehandswinkel.
Gebruik duurzame materialen bij bouwen of verbouwen, zoals FSC-gelabeld hout.
Meer informatie vindt u terug op de website www.bewustverbruiken.be.
Bron: Provincie West-Vlaanderen

www.depinte.be

Boompjesweekend levert 2 360 euro op voor Kom op tegen Kanker
Tot 21 maart vond in Vlaanderen de Boompjesactie van Kom op tegen Kanker
plaats. In De Pinte namen vrijwilligers, handelaars, de bibliotheek, de gemeentelijke milieu- en natuurraad en het gemeentebestuur aan de actie deel en werden
er 221 boompakketten verkocht. Het gemeentebestuur legde 3,5 euro bij per
verkocht boompakket.
In totaal werd 2 360,50 euro overgemaakt aan de Vlaamse Liga tegen Kanker
vzw.

Op zondag 21 maart 2010 hebben enthousiaste actievoerders uit Kortrijk, Menen en omstreken
met 10 000 nieuwe bomen het laatste Kom op tegen Kanker-bos geplant. Het was de finale van
een mooie traditie, die was opgezet door Kom op tegen Kanker, het Agentschap voor Natuur en
Bos en de Vereniging voor Bos in Vlaanderen. De nieuwe boompjes vormen een zeven hectare
nieuw wandelbos aan de rand van de stad, tussen Marke, Lauwe en Aalbeke.
Het Boompjesweekend werd voor het eerst georganiseerd in 2004. In de vijf provincies werden
toen de eerste Kom op tegen Kanker-bossen geplant. De deelnemende gemeenten verkochten
elk jaar wekenlang enthousiast duizenden bomen die vervolgens tijdens de eerste boomplantdag
werden geplant. Met een label konden de ‘boomeigenaars’ hun boom personaliseren. Het Boompjesweekend werd telkens een echte familiedag en de traditionele tv-beelden van boomplantende
kinderen luidden traditioneel de lente in. Vorig jaar werd de kaap van 300 000 bomen gerond.
De opbrengst van de verkoop investeert Kom op tegen Kanker in preventie, palliatieve zorgverlening, psychologische ondersteuning, kinderkampen en wetenschappelijk onderzoek.
De gemeente dankt iedereen die heeft meegewerkt voor zijn inzet en bijdrage.

Milieu- en natuurraad: oproep geïnteresseerde inwoners
De gemeentelijke MINA-raad telt 24 stemgerechtigden. Deze groep bestaat uit afgevaardigden van
de representatieve verenigingen, van de erkende adviesraden en van de scholen, één afgevaardigde
van het OCMW en een groep geïnteresseerde inwoners.
Wie meent een zinvolle bijdrage te kunnen leveren op vlak van milieu en duurzaamheid in onze
gemeente, kan zich melden uiterlijk op vrijdag 27 augustus 2010 met een eenvoudig schrijven
of e-mail aan: Milieudienst, t.a.v. Ingrid Scheerlinck (milieuambtenaar), Koning Albertlaan 1, 9840
De Pinte, e-mail: milieudienst@depinte.be.
Vrouwen worden extra aangemoedigd om zich kandidaat te stellen, om het minimumaantal vrouwelijke leden te bereiken.
Voor info kunt u terecht bij de milieudienst, tel. 09 280 80 24.

Mag het iets donkerder?
Dat Vlaanderen één van de meest verlichte regio’s is, zal u niet onbekend zijn. In heel wat steden en
gemeenten is het nooit meer donker. Stadsbewoners, omwonenden van bedrijven, sportterreinen,
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verlichte serres en monumenten kunnen zich nauwelijks nog een nachtelijk landschap of een open
sterrenhemel voorstellen.
Overmatig kunstlicht is niet alleen nutteloos en een grote energieverspilling, maar kan ook uw
gezondheid aantasten en ontregelt de natuur. Daarnaast is duisternis, net zoals rust en stilte een
basiskwaliteit die we niet mogen laten verloren gaan.
Kies zelf voor een energiezuinige en milieuvriendelijke buitenverlichting:
• Verlicht alleen wanneer het nodig is; tijdschakelaars en bewegingsmelders bieden een uitkomst.
• Beperk je verlichting tot jouw eigendom. Je buren zorgen zelf wel voor buitenverlichting als ze
dat wensen.
• Plaats de verlichting zo dicht mogelijk bij wat verlicht moet worden.
• Verlicht altijd van boven naar beneden, zo komt er veel minder licht in de atmosfeer terecht.
• Zorg voor een gelijkmatige verlichting, voorkom felle plekken en donkere gaten.
• Kies voor energiezuinige en milieuvriendelijke lampen, zoals verlichting die op zonne-energie
werkt.
• Hou het vermogen van de lamp zo laag mogelijk.
• Gebruik liever geen fel wit licht maar kies voor oranje licht, insecten worden hierdoor minder
aangetrokken.
Geniet van de duisternis!

Tuinvlindertelling 2010
31 juli – 1 augustus 2010

Vlinder mee!
Tijdens het eerste weekend van augustus organiseert Natuurpunt voor de vierde maal een nationaal vlindertelweekend. Iedereen kan hieraan meedoen. De werkwijze is simpel: je zoekt op welke
soorten er rondvliegen in jouw tuin en noteert van elke soort het maximum aantal exemplaren dat
je tijdens het telweekend in de tuin zag. Het grootste aantal dat je op één moment waarnam, kan
je invoeren op de website www.vlindermee.be. Vlinders tellen is dus niet alleen leuk, maar ook
erg nuttig. Dagvlinders zijn immers heel gevoelige beestjes, ze reageren snel op veranderingen in
milieu en klimaat. Het zijn dus goede indicators voor de kwaliteit van ons leefmilieu.
Dagvlinders in nood
Helaas gaat het in Vlaanderen niet zo best met de dagvlinders. Bijna een derde van de
inheemse soorten (negentien van de 64 soorten) is uitgestorven en een ander derde is bedreigd.
Ook vlinders die vroeger in bijna elke tuin zaten, zoals Dagpauwoog of de Citroenvlinder, doen het
erg slecht. Oudere mensen kunnen zeker getuigen dat het totale aantal vlinders dat nog boven een
wegberm of grasland vliegt, veel lager is dan vroeger.
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Tips voor een vlindervriendelijke tuin
1. Gebruik geen pesticiden: sproeistoffen doden niet alleen het onkruid of ongedierte, ze
doden ook heel wat ander leven. Vogels die deze getroffen insecten opeten lopen bovendien het
risico om vergiftigd te worden. Doe het daarom zonder. Beter voor jezelf én voor het leven om je
heen.
2. Vlinders houden van afwisseling. Zowel in de structuur van de tuin als in de hoogte van het
gras. Laat daarom hier en daar een stuk ongemaaid, zodat vlinders er hun eitjes kunnen afzetten.
3. Niet alle bloemen bevatten nectar voor vlinders. Overweeg of je inheemse bloemen kan
planten in plaats van exotische soorten. Informatie over nectarrijke bloemen vind je in de brochure
Vlinder mee! of op www.vlindermee.be onder Tuintips.
4. Voedsel voor rupsen: inheemse planten worden vaak als onkruid beschouwd. Nochtans vormen klavertjes, grassen en zelfs brandnetels het belangrijkste voedsel van veel vlinderrupsen.
Je vindt alle informatie op de website www.vlindermee.be: er staan foto’s van de meest
voorkomende vlindersoorten, je leest er hoe je de vlinders herkent en hoe je ze kan tellen en natuurlijk vind je er ook het telformulier.
Meer info
www.natuurpunt.be/vlindermee
www.vlindermee.be

www.depinte.be

Europese Nacht van de Vleermuis
Op 28 augustus 2010 heeft de volgende editie van de Europese Nacht van de Vleermuis plaats.
Het thema voor dit jaar is biodiversiteit en zal plaatsvinden in het lokaal van De Havik, Sportwegel
7 in De Pinte. We heten dan opnieuw iedereen hartelijk welkom op dit evenement waarbij deze
sympathieke zoogdiertjes eens goed in de spotlights gezet worden.
Na een boeiende voorstelling over de ecologie en andere vleermuizenweetjes gaan we op pad in
het Scheldevelde-park en omliggende dreven met ervaren vleermuisgidsen. Onderweg kunnen
we hun vliegkunsten in de avondschemering bewonderen en door middel van batdetectoren hun
ultrasone kreetjes beluisteren.
Er zijn langs de wandeling ook een zoogdier- en nachtvlinderstand voorzien waar we verschillende
diertjes kunnen bekijken, vergezeld van een woordje uitleg.
Voor de kleintjes is er naast kindergrime ook een kinderprogramma voorzien met een aangepaste
vleermuizenwandeling en spannende verhalen in het park.
Het domein is ook toegankelijk voor kinderwagens en rolstoelgebruikers.
Daarna kan men nog heerlijk nagenieten in het ‘Batcafé’.
Tijd en plaats van afspraak is 28 augustus vanaf 19.00 uur in Lokaal De Havik, Sportwegel 7, De
Pinte. Info bij David Galens, 0474 89 42 09.
Dus allen daarheen zou ik zeggen!
De activiteit wordt verder nog aangekondigd door flyers en een digitale Groenlinkflits.

Koopjes … ook in de kringwinkel
Vanaf 1 juli tot 31 juli

Van 1 juli tot en met 31 juli 2010 kan je in De Kringwinkel terecht voor echte koopjes. Op de aangeduide artikelen krijg je 50 % korting.
Originaliteit is niet duur
De Kringwinkel houdt zijn prijzen al zo laag mogelijk. Mensen met financiële problemen krijgen
kortingen. Dit gebeurt in samenwerking met professionele hulpverleners zoals het OCMW.
In De Kringwinkel vind je leuke spullen: decoratie, boeken, kledij, meubelen, speelgoed … Iedere
week tijdens de soldenmaand wordt een groot aantal artikels verkocht met 50 % korting voor
iedereen.
Schoolfestival in de Kringwinkel
Vanaf 2 augustus
Waarom nieuw en duur schoolmateriaal kopen als je ook degelijke tweedehandsspullen vindt in De Kringwinkel voor een
zachte prijs? Een groot aanbod schoolmateriaal vanaf 2 augustus in alle winkels van Ateljee.
Fiets veilig naar school
Tijdens deze periode een ruime keuze fietsen in De Kringwinkel, Slachthuisstraat 18 in Deinze en Tarbostraat 21 in Gent.
Uitgedost terug naar school
Op 27 en 28 augustus: kledij-actie (twee kopen + een gratis)
in de winkels Vlaamsekaai 10 en Zandpoorstraat 49 in Gent.
De Kringwinkel in jouw buurt
Gent: Vlaamsekaai 10, Brugsesteenweg 354, Tarbotstraat 21
en Zandpoortstraat 49
Deinze: Slachthuisstraat 18
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Sociale tewerkstelling
Kopen in De Kringwinkel is niet alleen goed voor het milieu maar je ondersteunt ook de sociale tewerkstellingsinitiatieven van Ateljee. Mensen met verminderde kansen, kortgeschoolden, langdurig
werklozen vinden er een leuke baan.
Herbruikbare spullen? Gooi ze niet weg!
Breng ze naar De Kringwinkel of laat ze gratis ophalen! Elektro mag zelfs defect zijn.
Ophaalnummer: 09 224 07 15 (elke werkdag van 8.30 tot 17 uur)
Info: www.ateljee.info, www.uwkringding.be, info@ateljeevzw.be

cultuur & vrije tijd
Kunstenaar(s) van de maand aan het woord
De actie ‘Kunstenaar van de maand’ maakt deel uit van de opzet van de gemeente om het werk
van kunstenaars, verenigingen en ateliers in de kijker te plaatsen. Sinds november 2009 stelt elke
maand een lokale kunstenaar tentoon in de inkomhal van het gemeentehuis (ingang via Koning
Albertlaan). De kunstwerken die worden tentoongesteld zijn heel divers. Kom gerust eens een
kijkje nemen.
Geïnteresseerde kunstenaars kunnen zich nog inschrijven voor deze actie. De eerste beschikbare
plaatsen zijn echter pas voor 2012.

14

Juli – Michiel Maton
Michiel: “Schilderen zit in de familie in het bloed. Het
verfpalet en het doek waren mij niet onbekend. Vader
schilderde en voorvaderen gaven les in de techniek van de
schilderkunst. Allerlei toevalligheden spoorden er mij toe
aan het penseel zelf ter hand te nemen. Samen met enkele
vrienden volgde ik een weekendopleiding in Waregem.
Na zo een eerste kennismaking zoek je uiteindelijk een eigen stijl. Mijn voorkeur gaat uit naar het schilderen van
landschappen: echte romantiek voor mij. Ik hou ervan
mooie plekjes uit de natuur op het doek te brengen. Een
omgeving schilderen waar ik van hou, een plekje dat geborgenheid uitstraalt. Het mooie aan mijn
hobby is dat men zelf creëert. Men maakt iets wezenlijks, op een doek, met de vrijheid van een
schilder, in de natuur.”
Augustus - Daniël Godefroi
Daniël: “Mijn eerste kinderjaren bracht ik door in SintDenijs-Westrem; vanaf mijn tiende genoot ik als ‘jongen
van buiten’ van wat de gemeente de Pinte te bieden had:
schilderachtige dreven en heerlijke landelijke hoekjes.
Geen wonder dat daar toen al eens een tekening uit voortkwam.
Mijn voorkeur gaat naar het landschap: Latemse en Belgische landschapsschilders, de school van Barbizon en de
Haagse schilders genieten mijn belangstelling. Door hun
werk aangetrokken, wil ik mij graag uitleven in het schilderen van landschappen die nog de sfeer van vroeger
uitstralen. En, toegegeven, daar gaat zeker wat nostalgie
mee gepaard …”

www.depinte.be

Feest van de Vlaamse gemeenschap
Het feest van de Vlaamse Gemeenschap in De Pinte vindt
dit jaar plaats op 4 juli om 11 uur in de tuin van het domein Scheldevelde (Kasteellaan 41).
Dit jaar zorgt het Harmonieorkest De Pinte voor een denderend en fijn concert. Na dit concert kan
je komen proeven van hun jaarlijkse barbecue, mits vooraf in te schrijven bij het Harmonieorkest
De Pinte.
De gratis receptie wordt dit jaar vervangen door twee gratis consumpties tijdens de barbecue.
(Bij slecht weer wordt uitgeweken naar de overdekte speelplaats van de gemeentelijke basisschool,
Polderbos 1.)
Het programma
• Openingsnummer gespeeld door Harmonieorkest De Pinte
• Gelegenheidstoespraak en uitreiking Cultuurprijs 2010
• Het Vlaamse volkslied
• Aperitiefconcert Harmonieorkest De Pinte
De inkom is gratis.
Organisatie: Gemeente De Pinte en de gemeentelijke cultuurraad (GRC)

Update Verenigingengids
De verenigingengids is een initiatief dat kadert binnen het gemeentelijke cultuurbeleidsplan. De gemeente wil via deze gids
haar verenigingen niet enkel in de kijker plaatsen, maar ook
bekendheid geven bij haar inwoners. De gids geeft een totaalbeeld van het Pintse verenigingsleven: cultuur, sport, jeugd,
natuur, wijkcomités …
Tijdens de komende zomermaanden zal de cultuurdienst de
gids bijwerken en achterhaalde gegevens aanpassen. Elke
Pintse vereniging heeft in de loop van mei de vraag gekregen
om de juiste gegevens van hun vereniging door te geven aan
de culturele dienst.
Wil je graag de jaarlijkse wijzigingen ontvangen? Of heb je nog geen exemplaar? Geen nood: bezorg je adres en e-mail aan de cultuurbeleidscoördinator (contactgegevens onderaan).
Staat uw vereniging nog niet in deze gids en heb je geen oproepingsbrief ontvangen in mei? Niet
erg … Je vereniging kan worden opgenomen als je ons de volgende gegevens bezorgt:
1. Geef kort informatie over de volgende items: categorie, doelgroep, doelstelling, activiteiten,
publicaties, contactgegevens.
2. Ken één van de volgende categorieën toe: wijk, erfgoed, jeugd, kunst, middenstand, sport,
vrije tijd, sociocultureel, natuur of welzijn.
3. Geef één contactadres op (graag ook: telefoon, fax, e-mail, website …).
Dit alles stuur je naar cultuurbeleid@depinte.be of per post naar: cultuurbeleidscoördinator,
Polderbos 20, 9840 De Pinte.
Wijzigingen in de al opgenomen teksten kunnen op hetzelfde adres worden doorgegeven. De
online Verenigingengids (zie www.depinte.be/verenigingengids) zal ook op basis van uw input aangepast worden.

Kermissen in De Pinte en Zevergem
Kleine Kermis Zevergem
vrijdagavond 20 augustus 2010: optreden
zaterdag 21 augustus 2010: avondmarkt
tal van activiteiten
organisatie: De Wezel, www.dewezel.be
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Pintefeest
zaterdag 11 september 2010:
optreden en openluchtfilm aan het Europaplein
zondag 12 september 2010:
rommelmarkt van 10 tot 18 uur
Pintefeest met braderie* van 14 tot 20 uur kinderrommelmarkt
tal van activiteiten
* Voor info: bedebie@skynet.be
organisatie: werkgroep ‘depdorpsfeesten’
Grote Kermis Zevergem
zaterdag 2 oktober 2010: optreden
tal van activiteiten
organisatie: De Wezel, www.dewezel.be

Festival van Vlaanderen: 25 jaar jubileumconcert
Hou zaterdag 2 oktober 2010 vrij voor het jubileumconcert 25
jaar Festival van Vlaanderen - De Pinte.
De Capilla Flamenca en organist Willem Ceuleers brengen ‘In
minne syn’ van Alexander Agricola (1446-1506).
Het concert vindt plaats in de Sint-Nicolaas van Tolentijnkerk (in De Pinte). ‘Ons’ Lovaertorgel, dat
een tiental jaar geleden werd gerestaureerd, krijgt een belangrijke rol in dit gebeuren.
Meer hierover leest u in de volgende editie van de Infokrant.

Koninklijke Vereniging Paardenkoerscomité De Pinte
Wanneer: kermisdinsdag 14 september 2010 om 14 uur
Paardenkoersen op de weide gelegen tussen ’t Mieregoed en Kalande.
De toegang bedraagt slechts 2 euro.
Zoals vorig jaar wil het Paardenkoerscomité zoveel mogelijk mensen de gelegenheid bieden om
van deze namiddag iets te maken waar ze met plezier aan terugdenken.
Het Paardenkoerscomité kijkt uit naar uw aanwezigheid.

Gezinsbond De Pinte
nodigt uit op haar kermisprogramma:
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Reuze-barbecue met frieten
Zoveel u lust!
Zondag 12 september van 11.30 tot 15 uur en van 18 tot 20 uur tijdens de Pintefeesten
Maandag 13 september van 11.30 tot 15 uur
in het parochiaal centrum, B. de Gieylaan
Gezinsvriendelijke prijzen!
Extra korting voor Bondsleden.

Amateurradioclub helpt elektrisch defect lokaliseren in OCP
ARCDP (Amateurradioclub De Pinte) is sinds de jaren zestig actief in het verenigingsleven van De
Pinte - Zevergem. Vele Pintenaars kennen ARCDP minder goed daar ze een nogal technische hobby
beoefenen: het radioamateurisme. ‘Amateurisme’ dan wel in de zin van ‘liefhebberij’, want om
deze hobby te mogen beoefenen moeten ze slagen in een vrij zwaar examen bij het BIPT (Belgisch
Instituut voor Post en Telecommunicatie) om een vergunning te krijgen. Al wie interesse heeft kan
www.depinte.be

bij de vereniging gratis de nodige opleidingen volgen. Momenteel biedt ARCDP onderdak aan een
70-tal leden.
De aanhef van dit artikel heeft allicht uw nieuwsgierigheid gewekt. Wat heeft ARCDP te maken
met een elektrisch defect in het OCP?
De leden van ARCDP verdiepen zich via zelfstudie in de techniek rond alles wat met draadloze
communicatie te maken heeft. Zo hebben ze thuis een radiostation waardoor ze met andere radioamateurs wereldwijd kunnen communiceren. Meestal gebeurt dit op kortegolffrequenties. Herinner
u de toets ‘KW’ op de wat oudere radiotoestellen waarmee je die frequenties kon beluisteren.
Op een dag in december ondervond één van de leden een sterke storing die de ontvangst op zijn
radiostation erg bemoeilijkte. De storing bleef weken aanhouden, zodat hij besloot een onderzoek
in te stellen om ze te lokaliseren.
Metingen met specifieke peilapparatuur toonde aan dat de stoorbron zich in het OCP bevond. De
storing was daar oorverdovend sterk op de peilapparatuur. Nu kwam de kat op de koord. Hoe moet
je in zulk een groot gebouw een dergelijke stoorbron terugvinden?
Het OCP-team speelde hierin een cruciale rol. Dankzij de medewerkers – die technisch heel goed
op de hoogte waren en de kern van het probleem onmiddellijk vatten – en hun enthousiaste inzet,
werd de oorzaak van de storing gevonden.
Blijkbaar werd een motorschakeling via een relais voortdurend op een verkeerde wijze aan- en uitgeschakeld. Dat genereerde het stoorsignaal dat twee kilometer verder door het radiostation van
ons clublid opgepikt werd.
De firma verantwoordelijk voor deze motorschakeling werd opgeroepen en het euvel hersteld.
Dankzij deze interventie kon het clublid eind januari deelnemen aan een internationale radiowedstrijd, wat met die storing niet mogelijk zou geweest zijn.
Tot slot, wie interesse heeft om meer te ontdekken over het radioamateurisme, kan steeds contact
met opnemen via e-mail (bert.audenaert@on4dmd.be) of telefonisch (’s avonds, 0477 53 50 85).
Of bezoek eens de website http://tls.uba.be.

Gentse Feesten in Zevergem
Dat de Belgische zomer stevig rockt, wist u ongetwijfeld al, maar the best is yet to come. En nee,
die climax zal zich niet ter hoogte van Werchter, Kiewit of Lokeren bevinden. Waar dan wel vraagt
u zich af? In hartje Zevergem.
Als we zo vrij mogen zijn: kruis 6 en 7 augustus alvast aan in uw agenda, want dan staat Zeverrock
paraat om zich wederom probleemloos tussen de sfeervolste zomerfestivals te nestelen.
Op de openingsdag spelen Landfill (20.20 uur - 21.00 uur), De Kreuners (21.30 uur - 23 uur), Les
Truttes (23.40 uur - 01.10 uur) en dj Ilse (01.20 uur - 03 uur) achtereenvolgens voor u ten dans.
Een dag later mogen School Is Cool (16.30 uur - 17.10 uur), Intergalactic Lovers (17.40 uur
- 18.20 uur), Wallace Vanborn (18.50 uur - 19.40 uur), Jasper Erkens (20.10 uur - 21 uur), Das
Pop (21.30 uur - 22.30 uur), Daan (23 uur - 00.30 uur), dj Regi (01 uur - 02.15 uur) en dj Keesy
(closing party) hun kunstjes vertonen.
Meer info vindt u op www.zeverrock.be.

Buurtvereniging Het Wijngaardeke organiseert
Recreatief krulbollen
Elke dinsdagavond in Het Wijngaardeke vanaf 18.30 uur. Gratis.
Fietsen in samenwerking met KVLV Zevergem
Start telkens om 19.15 uur aan de kerk van Zevergem.
Leden van de KVLV zijn verzekerd via hun vereniging.
Data: 15 en 29 juli, 5 en 19 augustus (als het regent vindt de tocht niet plaats).
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Zaterdag 28 augustus 2010
Jaarlijks etentje en quiz voor de bewoners van Het Wijngaardeke in de zaal van café ‘t Boldershof.
Start om 19.30 uur. Prijs: E 25 (voor het eten). De inschrijvingsstroken worden rondgedeeld aan
huis.
￼
Na 16 juni 2010 sluit ART @ DE PINTE vzw zijn schooljaar af voor de ateliers. In juli en augustus zijn
er geen lessen. Op woensdag 8 september 2010 starten ze opnieuw.
• Het kinderatelier (zes- tot twaalfjarigen) vindt plaats in De Veldblomme elke woensdagnamiddag
van 15 tot 18 uur, Veldstraat 50 in Zevergem.
Voor inschrijvingen: Ann Van Durme, 0478 79 04 90.
• Het atelier voor volwassenen (vanaf zestien jaar) vindt plaats in de kelder van Kasteel Scheldevelde
in De Pinte, elke woensdagavond van 19 tot 22 uur. Voor inschrijvingen en info: Karina Alisch,
0473 93 48 33 en/of Irene De Meurechy, tel. 09 282 40 25.
Voor beide ateliers zijn de plaatsen beperkt. Neem dus tijdig contact op indien je interesse hebt.
Een prettige vakantie gewenst!

Optreden Raymond Van Het Groenewoud in De Pinte
60 jaar overzicht Raymond Van Het Groenewoud
Voorprogramma door Rector U.G. Paul Van Cauwenberge
Waar?		
Wanneer?
Prijs?		
		
		

Domein Begonia, Pintestraat 29, De Pinte
Zaterdag 16 oktober 2010 om 20.30 uur
Kaarten in voorverkoop aan 18 euro, 20 euro aan de kassa, te krijgen bij de
plaatselijke handelaars en tijdens de Sneukeltoer op 1 augustus 2010.
Bestellen kan via 0476 26 19 46 of marijke.depaepe@gmail.com.

Plaatsen worden niet vooraf gereserveerd.
Gelieve uw kaarten tijdig te bestellen.
Ten voordele van een vrijwilligerswerk in Jordanië en Vlaanderen

bibliotheek
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De schatten van Vlieg
Van 1 juli tot 31 augustus kunnen kinderen op zoek gaan
naar een schat!
Vlieg heeft in heel Vlaanderen op culturele locaties schatkisten verstopt, ook in de bibliotheek.
Vijf tips leiden naar de plaats waar de schatkist verstopt zit,
eens de schat gevonden is, dient er nog een geheime code
gekraakt te worden met een speciale codekraker.
Elke deelnemer krijgt een leuk geschenkje als aandenken. En
wie de geheime code ook invoert op UiTmetVlieg.be maakt
nog kans op mooie prijzen!

e

.b
UiT
metVlieg

www.depinte.be

De zomer van het spannende boek
De zomer is de ideale tijd om lekker bij te lezen. Weer of geen weer, de
Zomer van het Spannende Boek zorgt eigenhandig voor angstzweet en bliksemschichten.
Bezeten door bloedstollende thrillers en spannende moordverhalen? Kom
dan tijdens de zomermaanden naar de bibliotheek waar een speciale boekenstand de thrillerliefhebber zal verwennen.
Liefhebbers van dit genre kunnen ook een korting genieten bij de aankoop van een actietitel in de
boekhandel dankzij de kortingsbonnen in de Humo-boekenbijlagen (te krijgen in de bib).

Senioren digitaal

In november plannen we opnieuw, met het samenwerkingsverband ZOVLA, een computercursus
voor senioren.
In deze basiscursus komen volgende onderdelen aan bod: de pc-onderdelen herkennen en gebruiken, surfen op het internet en e-mails opstellen en versturen.
De cursus richt zich naar 60-plussers zonder computervoorkennis.
Er zijn nog enkele plaatsen vrij.

Strips voor volwassenen
Sinds mei staat er een nieuw ZOVLA-wisselpakket strips voor volwassenen ter beschikking in de
bibliotheek van De Pinte.
De acht bibliotheken van het samenwerkingsverband ZOVLA kochten elk een basispakket strips voor
volwassenen aan dat elk jaar aangevuld wordt. Alle pakketten worden volgens een doorschuifsysteem in de verschillende bibliotheken uitgeleend. Dit keer zijn het de strips van Sint-Martens-Latem
die in onze bib kunnen uitgeleend worden. Ze blijven hier ter beschikking tot het voorjaar van
2011.

Sluitingsdagen en openingsuren
De bib is gesloten op:
maandag 12 juli
van zaterdag 17 juli tot en met zaterdag 31 juli
zaterdag 14 augustus
maandag 16 augustus
Openingsuren
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
zaterdag

18 - 20 uur
17 - 19 uur
15 - 18 uur
16 - 19 uur
10 - 12 uur
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sport
Sportdienst De Pinte organiseert
In deze editie van de Infokrant vind je enkele activiteiten die de sportdienst in de zomervakantie
organiseert. Naast de gekende sportkampen is er ook de avonturensportdag in Deinze. Daarnaast
is er ook een verslag van de lessenreeks start to run en tai chi en een aankondiging voor de 30ste
editie van de Gordel en Senior sportief in Deinze. Ten slotte is er opnieuw een oproep naar kandidaten voor de titel sportvrouw, sportman of sportploeg van het jaar. Het sportgala zal dit jaar
plaatsvinden op zondag 28 november.
Met vragen, opmerkingen kan je steeds terecht bij:
Ontmoetingscentrum Polderbos
Polderbos 20, 9840 De Pinte
Tel: 09 280 98 40
e-mail: sportdienst@depinte.be

Zomersportkampen
Ook deze zomer organiseert de sportdienst drie sportkampen voor kleuters en kinderen van de
lagere school. De inschrijvingen voor deze kampen zijn al achter de rug. Alle kampen hebben het
maximum aantal deelnemers bereikt, dus inschrijven is dan ook niet meer mogelijk.

Jeugd-avonturensportdag
De avonturensportdag, georganiseerd door de sportdienst in samenwerking met de Burensportdienst Leiestreek, is na het succes van vorig jaar aan zijn derde editie toe.
Jongeren tussen tien en zestien jaar kunnen zich op donderdag 12 augustus 2010 opnieuw uitleven
in tal van avontuurlijke sporten. In en rond het watervlak Florizoone zullen zij kunnen deelnemen
aan sporten zoals kajak, muurklimmen, hindernissenparcours en boogschieten.
Datum:
donderdag 12 augustus 2010
Doelgroep:
10- tot 16-jarigen
Locatie:
Watervlak Florizoone, Windsurfing, Oudenaardse Steenweg, Deinze
Tijdstip:
9.00 tot 16.00 uur
Deelnameprijs: 10 euro per persoon (middagmaal + 1 drankje inbegrepen)
Vervoer:
Opgelet: de verplaatsing gebeurt met eigen vervoer. Hierover kunnen
		
afspraken gemaakt worden.
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Inschrijven en betalen kan bij de sportdienst vóór donderdag 15 juli.

Activiteiten voor 55-plussers
Senior sportief in sportcomplex Palaestra - Deinze
(dinsdag 21 september 2010)
Je bent 55-plusser en je wilt nu echt wel eens iets aan je gezondheid doen?
Vaak heeft men geen idee waar en hoe eraan te beginnen. Je durft misschien de eerste stap niet
zetten, of je weet niet welke sport jou ligt of aanspreekt. Jaarlijks organiseren wij met de Burensportdienst, de provinciale sportdienst en BLOSO de seniorensportdag ‘Senior Sportief’ in Deinze.
Op deze sportdag kan je samen met leeftijdsgenoten kiezen uit een waaier van aangepaste sport- en
bewegingsactiviteiten onder deskundige begeleiding van ervaren en enthousiaste sportmonitoren.
Je kunt er dus met een gerust hart de hele dag sporten. Tijdens de middagpauze kunnen desgewenst de benen ook nog even gestrekt worden op de dansvloer. Kortom, een gezonde, gezellige
dag en zeker de moeite waard om eens uit te proberen.
www.depinte.be

Inschrijven vóór 7 september bij de sportdienst.
Kostprijs sportdag: 5 euro
Kostprijs middagmaal: 8,50 euro

Sportgala
Net als vorig jaar zullen de trofeeën voor:
• laureaat van sportverdienste
• sportvrouw van het jaar
• sportman van het jaar
• sportploeg of –vereniging van het jaar
uitgereikt worden tijdens het sportgala van de gemeente De Pinte. Deze viering is gepland op zondag 28 november 2010 en alle inwoners van De Pinte zijn uitgenodigd. Verdere info zult u vinden
in het volgende nummer van de Infokrant.
Wie komt er in aanmerking als kandidaat?
• individueel: minstens één jaar inwoner van de gemeente;
• ploeg/vereniging: moeten door het gemeentebestuur erkend zijn
die in de periode van 1 juli 2009 tot 30 juni 2010 een uitzonderlijke sportieve prestatie hebben geleverd. Voor de ‘laureaat van de sportverdienste’ kunnen personen worden voorgedragen die zich
op een uitzonderlijke manier hebben ingezet voor de sport in De Pinte.
Kandidaturen worden ingediend op formulieren, die op mondeling, telefonische of elektronische
vraag bij de Sportdienst te krijgen zijn.
De kandidaturen moeten uitgebreid gemotiveerd worden en vergezeld gaan van voldoende bewijsmateriaal (krantenknipsels, foto’s, video-opnames …) en moeten ingediend worden tegen
uiterlijk 15 september 2010 bij het bestuur van de gemeentelijke Sportraad, Polderbos 20,
9840 De Pinte.
Er zal geen rekening worden gehouden met kandidaturen die onvoldoende gemotiveerd werden,
niet op het voorgeschreven formulier of laattijdig werden ingediend.

De gordel
Op zondag 5 september viert De Gordel feest. Het jaarlijkse fiets- en
wandelfeest in de Vlaamse rand rond Brussel is aan zijn 30ste editie
toe. De Sportdienst zal ook dit jaar optreden als officieel Gordel inschrijfpunt. U kunt hier ook alle info krijgen, of zie www.bloso.be en
www.de-gordel.be.

Start to run
Op maandag 22 maart zijn een vijftiental 55-plussers gestart met hun start to run-programma. Ze
streefden ernaar om na veertien weken 5 km te kunnen lopen. Er werd telkens drie maal per week
getraind.
Op maandag en woensdag konden ze deelnemen aan een sessie onder begeleiding van een ervaren lesgeefster. Voor de derde wekelijkse sessie moest er een beroep gedaan worden op eigen
enthousiasme en doorzettingsvermogen, maar het loonde zeker en vast de moeite.
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Op 12 april begon ook een tweede groep jongere enthousiastelingen aan hun 10-wekenprogramma met eveneens als doel de 5 km. Zij kregen een maal per week begeleiding. Voor de overige
twee sessies kregen alle lopers een programma mee om individueel of in groep het trainingsschema
af te werken. Wij hopen dat alle lopers de 5 km vlot zullen kunnen uitlopen en dat ze nadien hun
diploma in ontvangst mogen nemen.

Tai chi
Ook onze nieuwe lessenreeks tai chi werd op enthousiasme onthaald bij de deelnemers. Ondertussen kwam er op vraag van hen al een tweede reeks die van start is gegaan na de paasvakantie.

Winnaars Olympische quiz
Op het einde van de sportklassen (de sportweken voor alle leerlingen van het vierde leerjaar) hebben alle deelnemers een Olympische quiz ingevuld. De winnaars van deze quiz kregen een bon ter
waarde van 50 euro voor een deelname aan één van de vakantiesportkampen georganiseerd door
de Sportdienst.
Een dikke proficiat voor Felix Watté, Ben Achtergaele, Lies Van Hecke, Kobe De Langhe en Wout
Vanacker.
￼

Zomerjoggings!
Joggingclub De Pinte steunt de zomerjoggings 2010 in onze gemeente:
vrijdag 9 juli 2010 om 20 uur: avondjogging Zevergem (Boeregemstraat)
vrijdag 13 augustus 2010 om 19.30 uur: Mieregoedjogging (Mieregoed)
vrijdag 20 augustus 2010 om 19.30 uur: jogging JV De Pinte (Moerkensheide)
Wie vooraf eens wil oefenen – of gewoon graag jogt – of verder wil blijven lopen na zijn Start2Run,
is altijd welkom op dinsdagavond om 19.30 uur aan de parking van de Sportwegel voor een
kwartiertje gezamenlijke opwarming en stretching en een recreatieve jogging van 5 tot 10 km in
kleine groepjes en op eigen tempo.
Kom gerust eens vrijblijvend langs!
Meer info? Contacteer Geert Deconinck (jcdepinte@gmail.com) of kijk op www.jcdepinte.be.

Damesturnen ‘Blijf Jong’
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Dames van De Pinte
Een warme oproep om samen met de hele groep te blijven turnen.
Kom met ons turnen in een aangename sfeer. Wij turnen het hele jaar door en starten de eerste
maandag van september (geen turnen tijdens de schoolvakanties).
Elke maandag, dinsdag en donderdag
Telkens van 8.30 tot 9.30 uur
Donderdag: stretching van 9.30 tot 10.30 uur
50 euro per jaar
WAAR? OCP, eerste verdieping
Informatie bij Nora Delvoye, tel. 09 282 83 11
Avondturnen op donderdag van 20 tot 21uur
Informatie bij Inez Vanhooren, 0472 40 97 57

www.depinte.be

31ste Jeugdtornooi voetbalclub Jong & Vlug De Pinte
Eén week voor de start van de jeugdvoetbalcompetitie 2010-2011 wordt op de gemeentelijke
terreinen van Moerkensheide, Nieuwstraat, De Pinte, op zaterdag 21 augustus en zondag 22
augustus het 31ste jeugdtornooi JV De Pinte ‘Tornooi Marc De Vos’ georganiseerd.
Als club met ruim 200 aangesloten jonge spelers start Jong & Vlug eind juli met de trainingen.
Nieuwe spelers zijn nog altijd welkom. Info bij jeugdcoördinator Chris Depret (0474 87 60 66),
voorzitter Luc Vermassen (0495 16 73 75) en secretaris Fernand Knudde (0478 30 41 99). Ook op
de website www.jvdepinte.be kunt u terecht.
Het voetbalevenement wordt voorafgegaan door de traditionele Jogging JV De Pinte, die dit jaar
voor de elfde maal plaatsvindt op vrijdag 20 augustus 2010. Om 19 uur starten de jeugdlopen
(tot twaalf jaar) en om 19.30 uur is het de beurt aan de oudere jeugd en volwassenen die een, twee,
drie of vier maal de omloop van 3,350 km kunnen afleggen. Inschrijven ter plaatse. Deelnameprijs
jeugdlopen 1 euro, oudere jeugd en volwassenen 5 euro (verfrissingen en tombola inbegrepen).
Zaterdag 21 augustus 2010 gaat het jeugdvoetbaltornooi van start om 9.00 uur met wedstrijden
voor scholieren (U17) en knapen (U15). Om 14 uur start een namiddag voor de allerjongsten, de
duiveltjes (U7-U8-U9).
Zondag 22 augustus 2010 start het jeugdtornooi om 14 uur met wedstrijden voor preminiemen
(U10-U11) en miniemen (U13).
Zowel op zaterdag als zondag is de inkomprijs 3 euro. Meer info vindt u op www.jvdepinte.be en
in het infoboekje dat midden augustus in De Pinte wordt bedeeld.

Tweede racketlontornooi op 28 en 29 augustus
Deze zomer slaan drie racketclubs in De Pinte – TTC De Pinte, TK De Pinte
en BC Polderbos – opnieuw de handen in elkaar voor de organisatie van de
tweede editie van het racketlontornooi.
Wie er vorig jaar bij was, herinnert zich ongetwijfeld nog dat in racketlon
deelnemers het tegen elkaar opnemen in vier racketsporten. Het gaat
om tafeltennis, badminton, squash en tennis. Wie de meeste punten verzamelt over de vier sporten, wint de wedstrijd.
Nieuw dit jaar is dat het tornooi over twee dagen wordt gespreid. Op zaterdag nemen recreatieve
racketlonners het tegen elkaar op. Amusement en kennismaking met de sport staan hier voorop.
Wie zichzelf wat hoger inschat, kan op zondag meedoen in de competitieve reeks. Het Pintse
tornooi op zondag maakt deel uit van het officiële Belgische racketlon circuit, en wordt ingericht
door de LRF (Landelijke Racketlon Federatie). Het is zeker de moeite om gewoon eens een kijkje te
komen nemen, want het kruim van de racketlonwereld zal er aanwezig zijn.
Het racketlontornooi vindt opnieuw plaats op de tennisterreinen van TK De Pinte en in het OCP. Het
clubhuis van de tennis zal opnieuw dienst doen als kloppend hart van de organisatie.
De inschrijvingen voor deze tweedaagse zijn beperkt. Op zaterdag kunnen tot 80 sporters deelnemen, maar er wordt in eerste instantie voorkeur gegeven aan leden van een van de drie
organiserende clubs. Op zondag is er geen inschrijvingsgrens.
Meer info over het verloop van het tornooi en de inschrijvingsmodaliteiten vind je terug op de
websites van de drie organiserende sportclubs:
www.ttcdepinte.be
www.tkdepinte.be
www.bcpolderbos.be
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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/of zondagavond voor volwassenen (recreatief) en op woensdagnamiddag (16 - 17.30 uur), donderdagavond (19 -20.30 uur) en
zaterdagvoormiddag (10 - 12 uur) voor de jeugd (van tien tot achttien jaar).
Speciale aandacht voor de badmini-tonners
De allerjongsten, de badmini-tonners (van zes tot en met negen jaar), krijgen ook dit jaar speciale aandacht. Deze groep traint op woensdagnamiddag van 15 tot 16 uur. Alles is iets kleiner: zij
spelen met een kleiner racket, slaan over een lager net en het veld is niet zo groot.
Alle jeugdtrainingen worden gegeven door gediplomeerde trainers.
Wenst u een heerlijk avondje te sporten, maak dan kennis via een try-out op één van deze dagen.
Indien u de smaak te pakken hebt, kunt u zich inschrijven. Het lidgeld voor één seizoen (van september tot en met augustus) bedraagt 80 euro voor volwassenen, 60 euro voor jeugd en 40 euro
voor de badmini-tonners (shuttles inbegrepen).
Meer informatie? Surf naar www.bcpolderbos.be.
Noteer alvast in uw agenda: Recreantentornooi op zondag 21 november 2010

jeugd
Overzicht jeugdactiviteiten in ’t kort
do. 1/7 (tot 31/8)
za. 3/7 			
zo. 4/7 			
weekend 20-21/8
vr. 6/8 en za. 7/8		

De schatten van Vlieg in de bibliotheek | p. 18
Theater ‘Kleine Arthur, grote koning’ | zie Agenda
Kids tractor race | zie Agenda
Kermis in Zevergem | p. 15
Zeverrock | p. 17

Allemaal beestjes
Tuinvlindertelling op zaterdag 31 juli en zondag 1 augustus | p. 12
Zeehondentocht op zaterdag 21 augustus | zie Agenda
Europese nacht van de vleermuis op zaterdag 28 augustus | p. 13
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Sporten
Open jeugdtraining voetbal op zaterdag 31 juli | zie Agenda
Jeugdvoetbaltornooi op zaterdag 21 en zondag 22 augustus | p. 23
Jeugd-avonturensportdag op donderdag 12 augustus | p. 20
en nog veel meer, hierna ...

Speelstraten in De Pinte
Als inwoner van De Pinte is het – onder bepaalde voorwaarden – mogelijk om een speelstraat in te
richten. Dit betekent dat de straat of wijk voor een bepaalde periode wordt afgesloten voor alle
verkeer (behalve voor bewoners en hulpdiensten) en dat deze volledig wordt omgetoverd tot een
speelterrein voor kinderen.
Een speelstraat kan aangevraagd worden bij de jeugddienst van de gemeente. Ook het reglement
is daar beschikbaar.

www.depinte.be

Vernieuwde speelkoffers!
De gemeente bezit twee speelkoffers met spelmateriaal
die inwoners en verenigingen van De Pinte gratis kunnen huren. Er wordt enkel een waarborg gevraagd om
eventuele schade te kunnen dekken. Sinds kort zijn de
speelkoffers aangevuld met nieuw speelmateriaal!
Koffer met groepsspelen
Inhoud: gele bal, hockeyset: 2 rode sticks + 2 gele sticks
+ 1 puck, double-dutch-rope, zaklopen (2 zakken), reuze Mikado
, cijferdoel, ringwerpspel, frisbee (2
stuks), reuze parachute, catch-bal, 10 kegels, softbalset,
vortex, zomerski’s, indiaca en circle jump
Koffer met andere spelen
Inhoud: diabolo, solo-pedalo, springbal, 3 jongleerballen + -doekjes + –ringen + 2 -borden, loopklossen,
hop-skippybal, pretbal, 10 kegels, moonhopper,
zip-play, scoop-spel, circle jump, duivelsstok, kinderstelten, evenwichtszakjes, en een double-dutch-rope
Hebt u interesse om één van deze speelkoffers te
huren?
Download dan het aanvraagformulier (www.depinte.be) voor het huren van gemeentelijk materiaal
van de website, vul het volledig in en bezorg het aan de culturele dienst (culturele.dienst@depinte.
be) of aan de jeugddienst (jeugddienst@depinte.be). U kunt het aanvraagformulier ook afhalen
in het OCP. Indien u nog vragen hebt, aarzel dan niet om de jeugddienst of de culturele dienst te
contacteren.
Ontmoetingscentrum Polderbos (OCP), Polderbos 20, De Pinte
• Jeugddienst De Pinte, tel. 09 280 98 43, e-mail: jeugddienst@depinte.be
• Culturele dienst De Pinte, tel. 09 280 98 42, e-mail: culturele.dienst@depinte.be

5 september 2010: SPEELSTRAAT
De gemeentelijke jeugdraad en de jeugddienst organiseren de achtste editie van de Speelstraat.
De straat Polderbos wordt opnieuw verkeersvrij gemaakt en kinderen krijgen de kans om de hele
namiddag te doen wat ze het beste kunnen; spelen.
Kinderen en jongeren kunnen gratis deelnemen aan de meest uiteenlopende activiteiten: avonturenparcours, bewaakte kleuterspeelweide met springkastelen, dans, sport ….
Verder ook animatie en optredens.
Datum		
zondag 5 september 2010 van 13 tot 18 uur
Voor wie
kinderen en jongeren tot en met zestien jaar en al wie zich nog jong voelt
Kostprijs
activiteiten zijn volledig GRATIS!
Meer info
binnenkort op de website jeugd.depinte.be
Hopelijk tot 5 september en breng al je vrienden mee!
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Tieneractiviteiten augustus 2010
In de maand augustus zullen er opnieuw tal van activiteiten voor twaalf- tot zestienjarigen georganiseerd worden. Concrete informatie over de activiteiten zal aan het begin van de zomervakantie
verspreid worden via een brochure en affiches.
Informatie kan je ook opvragen bij de jeugddienst (in het OCP, tel. 09 280 98 43 of jeugddienst@
depinte.be).

Speelpleinwerking Amigos
Wilt u uw kind een fantastische en avontuurlijke zomervakantie laten beleven? Dan is dit de oplossing! Speelpleinwerking Amigos bezorgt uw kinderen gedurende vijf weken een vakantie vol sport,
spel en plezier.
Van maandag 19 juli tot en met vrijdag 23 juli 2010
(Opgelet: woensdag 21 juli is een feestdag, er is dus geen speelplein)
Van maandag 26 juli tot en met vrijdag 30 juli 2010
Van maandag 2 augustus tot en met 6 augustus 2010
Van maandag 9 augustus tot en met 13 augustus 2010
Van maandag 16 augustus tot en met 20 augustus 2010
Dankzij een groep enthousiaste monitoren brengen de kinderen en jongeren enkele geweldige
vakantiedagen op het speelplein door, waarbij ze zich geen moment zullen vervelen!
PRAKTISCH
Wie kan meedoen? Kinderen vanaf de eerste kleuterklas (en zindelijk) tot en met tieners die net
het tweede middelbaar beëindigd hebben.
Start en einde van de activiteiten? Van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 16.30 uur, met opvang
vanaf 7.30 uur, ’s middags en tot 18.00 uur.
Waar? Gemeentelijke basisschool, Polderbos 1, 9840 De Pinte
Inschrijven? Om lange wachtrijen te vermijden, vragen we om het inschrijvingsformulier met de
algemene gegevens en de medische fiche volledig in te vullen, mee te brengen op de eerste dag of
vooraf binnen te brengen bij de jeugddienst.
Inschrijven en betalen kan zowel ’s morgens als ’s middags rechtstreeks bij de hoofdmonitoren.
Het inschrijvingsformulier en de medische fiche vindt u op de website www.depinte.be.
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Inlichtingen? Dit jaar zal er een infoavond voor ouders georganiseerd worden op donderdag
24 juni om 20 uur in de refter van de gemeentelijke basisschool (Polderbos 1 in De Pinte). De
praktische zaken (zoals openingsuren, lokalen, inschrijven en betalen), de werkingsprincipes en de
activiteiten zullen er besproken worden.
Prijs? Kinderen van Pintse gezinnen betalen onderstaande tarieven. Kinderen die niet tot deze
groep behoren, betalen het dubbele tarief. Inbegrepen in de prijs: een drankje, een versnapering
en verzekering.
Prijs per halve dag
Gezinnen met 1 kind:			
Gezinnen met 2 kinderen:		
Gezinnen met 3 kinderen:		
Gezinnen met 4 kinderen of meer

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

Opvang van 7.30 tot 9 uur		
Opvang van 12 tot 13.30 uur		
Opvang van 16.30 tot 17 uur		
Opvang van 17 tot 18 uur		

gratis
gratis
gratis
E 1 per kind per dag

www.depinte.be

Voor verdere inlichtingen kunt u terecht bij de jeugddienst, tel. 09 280 98 43,
e-mail: jeugddienst@depinte.be.

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

voor de werking voor voorbereidingen
				
of opruimen
- Monitoren zonder attest of ervaring:		
E 18,5				
E7
- Monitoren met attest of ervaring:		
E 22,5				
E9
- Assistent-hoofdmonitoren1			
E 30,22				
E9
Opgelet: De wettelijke maximumbedragen kunnen niet overschreden worden, ook niet bij het combineren van werking en voorbereiding.
1

Enkel voor monitoren met veel ervaring

2. Vorming?
Er worden jaarlijks één à twee vormingssessies voor de monitoren van het speelplein georganiseerd.
De sessies vinden meestal plaats net voor de werkingsperiode in de zomervakantie en worden gratis aangeboden.
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3. Verzekering?
De monitoren zijn verzekerd tegen de volgende risico’s: burgerrechtelijke aansprakelijkheid, rechtsbijstand en lichamelijke ongevallen.

Inschrijvingsdagen scholen
• Vrije Basisschool De Pinte
Elke werkdag,
tot en met dinsdag 6 juli 2010 tussen 10 en 12 uur
vanaf donderdag 19 augustus 2010 tussen 10 en 12 uur
Contactgegevens:
Geert De Troyer
tel. 09 282 80 40
directeur@vbs-depinte.be
OPEN KLASSEN
voor alle kinderen en hun ouders:
zaterdag 28 augustus tussen 10 en 12 uur

• Leefschool De Boomhut
Inschrijvingen tot 2 juli
en vanaf 16 augustus 2010.
U kunt ons steeds contacteren
voor alle info en vragen.

• K.A. Erasmus De Pinte
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Directie: Miguel Detemmerman
K.A. Erasmus De Pinte
Polderdreef 42
9840 De Pinte
tel. 09 321 21 70
e-mail: ka.depinte@g-o.be
www.erasmusatheneum.be
Inschrijvingsdagen
Van donderdag 1 juli tot en met maandag 5 juli 2010
Van maandag 23 augustus tot en met dinsdag 31 augustus 2010
Weekdagen: 9 - 12 uur en 14 - 17 uur
Zaterdag: 9 - 12 uur

www.depinte.be

• Vrije Basisschool Zevergem
Dorp 32
9840 De Pinte (Zevergem)
De Vrije Basisschool van Zevergem biedt eigentijds basisonderwijs
aan voor meisjes en jongens van twee jaar en zes maanden tot twaalf
jaar. Binnen een kleinschalige aanpak wordt gewerkt aan en met de
talenten van ieder kind.
Een unieke school voor jouw uniek kind … Dat zal zeker klikken!
Voor vrijblijvende inlichtingen en inschrijvingen kan je, ook gedurende de vakantieperiode, contact
opnemen met de directeur Wim Aers, schooltel. 09 385 47 13, thuistel. 09 385 81 05.
Maak gerust even een afspraak, we maken graag tijd voor jouw kind!
E-mail: schoolzevergem@scarlet.be
Website: www.vbszevergem.be

• De Kleine Prins
Openingsuren tijdens de zomervakantie
Van 1 juli tot 5 juli 2010
9 tot 11.30 uur
Van 16 augustus tot en met 31 augustus 2010
(zaterdag volgens afspraak)
U kunt terecht bij de directeur van 9 tot 11.30 uur
of na afspraak, tel. 09 282 46 02.
Vanaf 23 augustus is de school
ook open van 14 tot 16 uur
(niet op woensdag)

• Gemeentelijke Basisschool De Pinte
De Gemeentelijke Basisschool van De Pinte is
een open school met inspraak voor alle betrokkenen, met een pluralistische houding,
met aandacht en respect voor elk individu.
Elk individu is anders, maar even belangrijk op
onze blije school.
Onze school wenst u allen een fijn verlof toe!
Denkt u eraan uw kind op onze school in te schrijven of wenst u inlichtingen over hoe en wat we
allemaal leren en doen op de ‘blije school’, aarzel niet en kom een kijkje nemen …
• Van vrijdag 1 juli tot en met woensdag 6 juli en van donderdag 18 augustus tot en met woensdag
31 augustus telkens van 10 tot 12 uur (elke dag, behalve in het weekend).
• Wenst u op een ander moment in te schrijven? Bel dan naar school (tel. 09 282 64 02) of naar de
directie (Dominique Vincent, 0494 23 72 55).
- Bij inschrijving: SIS-kaart van uw kind en een briefje van de mutualiteit meebrengen a.u.b. Hartelijk dank!
U kunt uiteraard ook via onze website onze school wat beter leren kennen …
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welzijn
Wachtlijsten
- ma. 21 juni: Dr. K. Vanderlinden
- di. 22 juni: Dr. A. Van Hecke
- wo. 23 juni: Dr. G. Dujardin
- do. 24 juni: Dr. I. Lampens

- wo. 28 juli: Dr. J. Ossieur
- do. 29 juli: Dr. F. Pieters

zaterdag 26 juni: Dr. G. Dujardin
zondag 27 juni: Dr. J. Dossche
- ma. 28 juni: Dr. J. Ossieur
- di. 29 juni: Dr. P. Moisse
- wo. 30 juni: Dr. P. Van Renterghem
- do. 1 juli: Dr. A. Van Poucke
zaterdag 3 juli: Dr. J. Dossche
zondag 4 juli: Dr. G. Dujardin
- ma. 5 juli: Dr. P. Moisse
- di. 6 juli: Dr. A. Vercruysse
- wo. 7 juli: Dr. G. Vandecasteele
- do. 8 juli: Dr. P. Moisse

zaterdag 7 augustus: Dr. P. Moisse
zondag 8 augustus: Dr. P. Moisse
- ma. 9 augustus: Dr. G. Vandecasteele
- di. 10 augustus: Dr. P. Moisse
- wo. 11 augustus: Dr. M. De Smet
- do. 12 augustus: Dr. W. Standaert
zaterdag 14 augustus: Dr. G. Vandecasteele
zondag 15 augustus: Dr. G. Vandecasteele

zaterdag 10 juli: Dr. P. Van Renterghem
zondag 11 juli: Dr. P. Van Renterghem
- ma. 12 juli: Dr. M. De Smet
- di. 13 juli: Dr. W. Standaert
- wo. 14 juli: Dr. G. Vandecasteele
- do. 15 juli: Dr. J. Dossche
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zaterdag 31 juli: Dr. P. Moisse
zondag 1 augustus: Dr. P. Moisse
- ma. 2 augustus: Dr. P. Van Renterghem
- di. 3 augustus: Dr. A. Van Poucke
- wo. 4 augustus: Dr. P. Moisse
- do. 5 augustus: Dr. P. Moisse

- ma. 16 augustus: Dr. G. Vandecasteele
- di. 17 augustus: Dr. J. Dossche
- wo. 18 augustus: Dr. J. Ossieur
- do. 19 augustus: Dr. A. Van Hecke

zaterdag 17 juli: Dr. A. Van Poucke
zondag 18 juli: Dr. A. Van Poucke
- ma. 19 juli: Dr. K. Vanderlinden
woensdag 21 juli: Dr. F. Pieters
- do. 22 juli: Dr. G. Dujardin

zaterdag 21 augustus: Dr. M. De Smet
zondag 22 augustus: Dr. M. De Smet
- ma. 23 augustus: Dr. A. Van Hecke
- di. 24 augustus: Dr. I. Lampens
- wo. 25 augustus: Dr. K. Vanderlinden
- do. 26 augustus: Dr. F. Pieters

zaterdag 24 juli: Dr. P. Moisse
zondag 25 juli: Dr. P. Moisse
- ma. 26 juli: Dr. G. Dujardin
- di. 27 juli: Dr. I. Lampens

zaterdag 28 augustus: Dr. J. Ossieur
zondag 29 augustus: Dr. A. Van Hecke
- ma. 30 augustus: Dr. P. Van Renterghem
- di. 31 augustus: Dr. A. Van Poucke

Ter info: De weekenddienst start vanaf vrijdagavond 19 uur. Ook bij een feestdag start de wachtdienst
de dag voordien vanaf 19 uur. De wachtdienst tijdens de week geldt voor de nacht.
				
Dokter van wacht 		
Tandarts van wacht		
Apotheker van wacht		

centraal oproepnummer		
09 280 08 80			
0903 39 969 (E 1,50 / min.)
0900 10 500 (E 0,45 / min.)

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

Thuisverpleging
• Thuisverpleging De Pinte, Eddy De Schuyteneere en Sara De Corte, Landuistraat 9, 9840 De Pinte
(Zevergem), tel. 09 281 13 56 (7 dagen op 7)
• Thuisverpleging Soberon Koen, Bosstraat 23, 9840 De Pinte, tel. 09 330 73 48 (7 dagen op 7)
• Vlaamse Beroepsvereniging voor Zelfstandige Verpleegkundigen, tel. 070 222 678 (van 8 tot 22
uur, 7 dagen op 7), www.verplegingthuis.be
• Wit-Gele Kruis, ‘s Gravenstraat 38, 9810 Nazareth, tel. 09 371 43 35 (24 uur op 24, 7 dagen op
7), www.wgkovl.be (Wit-Gele Kruis Oost-Vlaanderen)
• Solidariteit voor het Gezin vzw, Tentoonstellingslaan 76, 9000 Gent, tel. 09 264 18 11 (24 uur op
24, 7 dagen op 7), www.solidariteit.be
Wachtdienst Gentse Dierenartsen: 09 217 00 62
www.depinte.be

Ronde van 11
Ondanks het slechte weer waren er veel enthousiaste fietsers op zondag 30 mei voor de fietstocht
ten voordele van 11.11.11. Na een (h)eerlijk ontbijt, trotseerden zo’n 250 mensen regen en wind
om de tocht van 20 of 50 km te fietsen.
Bedankt aan rector Paul Van Cauwenberge om het peterschap op zich te nemen, de mensen van
de Sneukeltoer, de vrijwilligers van Oxfam-Wereldwinkel De Pinte en alle andere vrijwilligers voor
de inzet!

Slachtofferhulp Gent zoekt vrijwilligers!
Wat doe je bij slachtofferhulp?
Je biedt emotioneel ondersteunende gesprekken waarbij inlevingsvermogen een belangrijke rol
speelt. Je kunt luisteren op zo’n manier dat de cliënt zich echt begrepen voelt. Je gaat na wat
er precies gebeurd is en welke gevoelens en gedachten hiermee gepaard gaan. Je werkt met de
groeimogelijkheden van de cliënt. Na elk gesprek maak je een verslag.
Je bent bereid om de juridische vorming regelmatig op te frissen.
Je bent bereid om je voor minimum twee jaar in te zetten voor onze werking.
Wie ben je?
Je bent minimum 22 jaar. Je bent sociaal vaardig, gemotiveerd, enthousiast, ruimdenkend en je zit
goed in je vel. Je bent emotioneel sterk en staat stil bij je eigen functioneren. Je kunt je goed inleven
in andermans situatie, zonder (voor)oordelen.
Je kunt je zeker vier uren per week vrijmaken en beschikt over een wagen en telefoon.
Wie zijn wij?
Slachtofferhulp is er voor volwassenen, kinderen en jongeren die het slachtoffer werden of
getuige waren van een misdrijf, na- en naastbestaanden van moord, zelfdoding en (dodelijke)
verkeersongevallen.
Wat bieden we jou?
Wij bieden jou een professionele basisopleiding, een inhoudelijke opvolging en continue vorming.
We bieden jou de mogelijkheid om jouw kwaliteiten in te zetten en op regelmatige basis te
overleggen met andere vrijwilligers rond dossiers. Een onkostenvergoeding en verzekering.
Geïnteresseerd?
Kom naar onze infoavond op dinsdag 5 oktober 2010 van 19 tot 21 uur.
Voor meer informatie: www.cawvisserij.be
Heb je vragen of interesse, neem gerust contact op met ons!
Tel. 09 225 42 29, e-mail: catherine.van.raemdonck@cawvisserij.be
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Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (GROS)
Oproep naar geïnteresseerde inwoners

Deze gemeentelijke adviesraad is een overkoepelend orgaan van de Pintse verenigingen die actief
zijn op vlak van ontwikkelingssamenwerking en mensenrechten. De GROS ondersteunt deze
groepen en verenigingen en verdedigt hun belangen.
Huidige leden: Vrienden van de Kwango, Oxfam-Wereldwinkel, vzw Nona, Wereldsolidariteit,
Welzijnszorg, Damiaanactie, Davidsfonds, 11.11.11-comité, Vredeseilanden, Broederlijk Delen,
Parochiale werkgroep Geloofsgesprekken, geïnteresseerde inwoners, ambtshalve leden.
Wie meent een zinvolle bijdrage te kunnen leveren aan deze raad kan zich melden bij:
Mariska Samyn
Duurzaamheidsambtenaar
Koning Albertlaan 1, 9840 De Pinte
e-mail: mariska.samyn@depinte.be
Voor meer info kunt u terecht op het nummer 09 280 80 98.

Voelt u zich geroepen om:
zorg te bieden aan mensen die geen vooruitzicht hebben op genezing;
professionelen te ondersteunen bij hun zorg voor palliatieve patiënten;
iets te kunnen betekenen voor familie die afscheid moet nemen van een dierbare?
Bent u luistervaardig, tactvol en discreet in omgang, beschikt u tevens over een flinke dosis
inlevingsvermogen en werkt u graag in teamverband? Dan is vrijwilligerswerk binnen een palliatieve
zorgsetting misschien iets voor u …
Verdere informatie te krijgen bij:
Palliatieve Zorgeenheid UZ Gent:
Palliatieve Zorgeenheid Sint-Lucas:
Palliatieve Zorgeenheid AZ Jan Palfijn Gent:
Palliatieve Thuiszorg Gent – Eeklo:

Annita Van Elven
Lena Van Bouwel
David Van Deuren
Det Tacq

09 332 28 78
09 224 51 95
09 240 98 26
09 218 94 03

Stoppen met roken: voordelen op korte en lange termijn
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Stoppen met roken werpt onmiddellijk vruchten af. Het zuurstofgehalte in het bloed neemt toe.
Ademhalen wordt gemakkelijker en wanneer je inspanningen levert, ben je minder snel kortademig.
De risico’s op hart- en vaatziekten, longkanker en andere kankers dalen. De huid krijgt meer vocht,
wat de vorming van rimpels vertraagt en de teint verbetert. Een veel goedkopere oplossing dan
schoonheidproducten! Je wint er zelfs geld mee: dat wat je niet uitgaf aan sigaretten. De voordelen
beperken zich niet enkel tot de roker. Ook de omgeving zal er veel baat bij hebben want passief
roken schaadt de gezondheid ook!
Stoppen met roken: voordelen op korte en lange termijn
Stoppen met roken werpt onmiddellijk vruchten af. Het zuurstofgehalte in het bloed neemt toe.
Ademhalen wordt gemakkelijker en wanneer je inspanningen levert, ben je minder snel kortademig.
De risico’s op hart- en vaatziekten, longkanker en andere kankers dalen. De huid krijgt meer vocht,
wat de vorming van rimpels vertraagt en de teint verbetert. Een veel goedkopere oplossing dan
schoonheidproducten! Je wint er zelfs geld mee: dat wat je niet uitgaf aan sigaretten. De voordelen
beperken zich niet enkel tot de roker. Ook de omgeving zal er veel baat bij hebben, want passief
roken schaadt de gezondheid ook!
De Tabak Stop Lijn, een goede partner bij rookstop
De Tabak Stop Lijn, dat is een ploeg tabakologen (artsen, psychologen, verpleegkundigen ...) die
elke dag bereikbaar zijn van 15 tot 19 uur, via het nummer 0800 111 00. Het is een gratis dienst
en oproepers blijven anoniem. De hulplijn is er voor iedereen die zich vragen stelt rond tabak en
voor iedereen die wenst te stoppen met roken. Voor mensen die dat willen, heeft de Tabak Stop
Lijn persoonlijke telefonische begeleiding.
Een tabakoloog volgt de rokers die aan het stoppen zijn op met acht telefonische gesprekken,
www.depinte.be

gespreid over een periode van ongeveer drie maanden. De eerste gesprekken bereiden de rookstop
voor, en daarop volgen gesprekken die raad en ondersteuning bieden tijdens het stoppen. En
het beste van al: de dienst is volledig gratis! De Tabak Stop Lijn beschikt ook over een website
(www.tabakstop.be), met een schat aan informatie voor elke roker die zich vragen stelt bij zijn
tabaksgebruik en/of wilt stoppen.
De RookStopCoach: een doeltreffende steun, mee met zijn tijd
De RookStopCoach is een persoonlijke en gratis dienst voor hulp bij het stoppen met roken, 24
uur op 24 toegankelijk voor iedereen via www.tabakstop.be. Eerst en vooral krijgt de roker een
vragenlijstje zodat bepaald kan worden in welke fase hij of zij zich bevindt. Er zijn vijf fases: van
“ik denk zelfs niet aan stoppen” tot “ik ben al even gestopt”. Doorheen deze verschillende fases
kan de roker rekenen op handige tips, een grafiek die de evaluatie van de rookstop weergeeft, een
‘motivatiebalans’ en dagelijkse tips per e-mail.
Je kunt er zelfs een dagboek bijhouden, discussies houden met andere stoppers (of ex-rokers) op
het forum of rechtstreeks vragen stellen aan tabakologen. Twijfel je aan de doeltreffendheid van
dit programma, ga dan gerust eens een kijkje nemen op de website. De vele getuigenissen van exrokers overtuigen je vast wel, en kunnen je zin geven de RookStopCoach eens uit te proberen.
Bron: Stichting tegen Kanker

politie
Resultaten snelheidscontroles
Datum
Plaats
		
5 maart
Grote Steenweg
30 maart
Grote Steenweg
6 april
Florastraat
6 april
Nieuwstraat
14 april
Nieuwstraat
15 april
Polderdreef
23 april
Langevelddreef

Toegelaten
snelheid
70 km/h
90 km/h
50 km/h
50 km/h
50 km/h
50 km/h
50 km/h

Aantal
overtredingen
14 %
25 %
5%
21 %
23 %
7%
15 %
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nieuws uit de raden
Samenvatting van de gemeenteraad van 29 maart 2010
• Goedkeuring aankoop schuurmachine (6 050 euro) voor de Gemeentelijke basisschool.
• Principieel akkoord voor de bouw van een nieuwe openbare
bibliotheek op de plaats van de huidige parochiezaal. Goedkeuring bestek voor het aanstellen van een ontwerper.
• Goedkeuring aanwending krediet ontwikkelingssamenwerking (5 000 euro) voor het jaar 2010.
• Kennisname adviesnota in verband met het herstel en de
ontwikkeling van het trage wegen-netwerk in De Pinte Zevergem. Het schepencollege staat in voor de opmaak en
uitvoering van het trage wegen-plan.
• Goedkeuring nieuw subsidiereglement gemeentelijke jeugdraad. In 2010 zullen er overgangsmaatregelen genomen worden.
• Goedkeuring aankoop tafels en stoelen voor de uitleendienst (raming 4 991,25 euro).
• Goedkeuring aankoop meubilair voor Sociaal Huis (17 908 euro).
• Goedkeuring belasting op het afleveren van administratieve stukken.
• Kennisname financiële rapportering van het tweede semester 2009 en over het voorafgaande
visum voor 2009.
• Goedkeuring financiële afwikkeling van de tussenkomst in de drinkwateractiviteit en de kapitaalsvermindering in het Tk-aandelenkapitaal (TMVW).
• Goedkeuring subsidiereglement betreffende inbraakpreventie in particuliere woningen. Geldig
sinds 1 april 2010. | zie pag. 5.
• Goedkeuring huishoudelijk reglement gemeenteraad.
• Goedkeuring tewerkstellen van jobstudenten in 2010.
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• Punten aangevraagd door raadsleden:
• Principieel akkoord met betrekking tot het gemeentelijke toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen. Er wordt verwezen naar de nieuwe verkaveling Moerkensheide waarin de realisatie
van een aantal sociale huurwoningen is voorzien en naar een sociaal huurbesluit waarin aan de
gemeenten de mogelijkheid wordt geboden om een eigen gemeentelijk toewijzingsreglement op
te stellen om voorrang te kunnen verlenen aan kandidaat-huurders met lokale binding. Er wordt
hieromtrent overlegd met het Sociaal Verhuurkantoor (SVK), de sociale huisvestingsmaatschappijen en het Agentschap Wonen – Vlaanderen. Eens er consensus over het reglement wordt
bereikt, kan het ter goedkeuring aan de gemeenteraad worden voorgelegd.
• Aanleg fietspad Keistraat van de Rosdamstraat tot aan de Baron de Gieylaan. Er wordt contact
opgenomen met de Stad Gent om navraag te doen naar hun concrete plannen en de actuele
stand van zaken (definitieve regeling). Dit dossier wordt overgemaakt aan de Adviesraad voor
Veiligheid en Verkeer, met de vraag hun advies te geven betreffende een (tijdelijke) verkeersveilige oplossing.

www.depinte.be

Uit de adviesraden
• Hieronder vindt u enkele interessante punten uit de verslagen van de adviesraden. De verslagen
zelf vindt u op www.depinte.be > Publicaties > e-bibliotheek > Verslagen > Adviesraden.
Gecoro 2010-02-25:
• Definitieve vaststelling gemeentelijk RUP Functionele Cluster
• Verkaveling Langevelddreef - Spoorweglaan - Berkenlaan: stand van zaken
Adviesraad voor Veiligheid en Verkeer 2010-03-17:
• Parkeer- en mobiliteitsproblematiek centrum De Pinte
• Verkeerssituatie dorpskern De Pinte (S-bocht)
Milieu- en Natuurraad (MINA-raad) 2010-02-18:
• Toelichting adviesnota’s Trage Wegen De Pinte - Zevergem
Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (GROS):
• Steunactie Haïti
Jeugdraad 2010-01-27:
• Verslag fuifoverleg / Optrekken subsidies voor security
• Vormingen in samenwerking met Drugpunt
• Herwerkt subsidiereglement
• Subsidies brandveilige jeugdlokalen
Beheersorgaan Socioculturele Infrastructuur (BeSoc) 2009-04-02:
• Stand van zaken techniek OCP
• Aankoop technisch materiaal OCP

Abonneer u gratis op de nieuwsbrieven van Gemeente De Pinte
Zoals u misschien weet, verspreidt de gemeente De Pinte op regelmatige tijdstippen elektronische
nieuwsbrieven. U kon eerder al inschrijven voor de thema’s Duurzaamheid & Milieu, Agenda gemeenteraad, Jeugd en Cultuur. Sinds januari 2010 kunt u ook intekenen voor een nieuwsbrief
‘Algemeen’. Op deze manier willen we u op de hoogte houden van allerhande gemeentelijke info,
activiteiten, acties en oproepen.
Wie zich voor deze gratis gemeentelijke nieuwsbrieven wenst in te schrijven, gaat naar www.
depinte.be > Publicaties > Nieuwsbrieven. Hier kunt u uw voorkeuren aanduiden, nadat u
uw naam en e-mailadres hebt ingegeven. Vervolgens ontvangt een e-mail in uw mailbox om uw
inschrijving te bevestigen (gewoon nog even op de link in de e-mail klikken).
Wie al ingeschreven is voor (een van) de gemeentelijke nieuwsbrieven kan zijn voorkeuren aanpassen (om meer of minder nieuwsbrieven te ontvangen) door onderaan in een ontvangen nieuwsbrief
te klikken op ‘Om uit te schrijven of om uw voorkeuren aan te passen, klik hier.’
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meldingen
Contactformulier
U vindt ook een Contactformulier op http:\\contact.depinte.be (elektronische verzending mogelijk).
Hebt u vragen, opmerkingen, klachten of suggesties in verband met onze gemeente?
Vul onderstaand formulier in.
Enkele voorbeelden van meldingen:
• Onveilige verkeerssituatie
• Vandalisme
Defecten aan de openbare verlichting kunt u melden via het gratis nummer 0800 6 35 35 of
via www.straatlampen.be.
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: .....................................................................................................................
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Straat + nummer: .......................................................................................................................
Postcode + gemeente: ................................................................................................................
Telefoon: ....................................................................................................................................
E-mail: ........................................................................................................................................
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

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

