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2 minuutjes over? Vul vandaag nog de korte enquête in over de gemeentelijke
informatieverlening! | zie pag. 7

Budget 2011 en Meerjarenplanning
Het goedgekeurde budget voor 2011 en het Meerjarenplan 2011-2014 voor
Gemeente De Pinte zijn beschikbaar via www.depinte.be > Bestuur > Beleid.
• Werken E17, afrit De Pinte afgesloten | zie pag. 5
• Start gft-ophaling | zie pag. 10
• Hakseldienst voorjaar | zie pag. 11

Op de agenda

Openingsuren gemeentehuis
• Elke werkdag
van 9 tot 12 uur
• Maandagavond
van 17.30 tot 19.30 uur
• Woensdag
van 13.30 tot 16 uur
(enkel voor de uitreiking
van identiteitskaarten)

19/3
26/3
2/4
6/4
22/4

Algemeen nummer gemeente
09 280 80 80

25 april (paasmaandag)

Start Jeugdboekenweek | zie pag. 22
Earth Hour tussen 20.30 en 21.30 uur | zie pag. 13
Tweedehandsbeurs kindermateriaal | zie pag. 31
Buitenspeeldag | zie pag. 28
Start Week van de Amateurkunsten (WAK) | zie pag. 15

Sluitingsdag gemeentelijke diensten

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

2011

maart-april

maart
do. 3/3

om 14 ur - Salons Roskam / Merelbeke - E 13 (leden) / E 18
Voordracht ‘ Stemmen uit de
oorlog’ door Rudi Vranck,
achteraf koffie met gebak
Markant
Th. Van den Daelen: 09 282 85 29

do. 3/3

om 19.30 uur - De Veldblomme
Wellness: hoe geuren ons
beinvloeden
KVLV Zevergem
Marianne Aerssens: 09 222 42 48

za. 5/3

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

zo. 6/3

zo. 6/3

vr. 11/3

vr. 11/3

2
za. 12/3

do. 17/3

vr. 18/3

vanaf 9 uur - OCP - gratis
Badmintontornooi | zie pag. 27
Gezinssportfederatie badminton
gsfbddepinte@telenet.be
om 15 uur - Sportwegel - E 5
JV De Pinte - Oosterzele (eerste elftal)
Voetbalclub Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be

vr. 18/3

om 10 uur - Home Lichtervelde /
Eke
Opluisteren mis
Seeveringa-koor
Eddy Detemmerman: 09 385 57 77

di. 22/3

om 14 uur - Bondslokaal E2/E4
55+: muzikale lezing
Gezinsbond DP
A. Van Raemdonck: 09 282 78 88

vr. 18/3

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

vr. 25/3

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

vr. 18/3

om 20 uur - OCP - E 8
Toneelvoorstelling ‘Boter bij
de vis’ | zie pag. 17
Teater 2000: 0471 60 88 47

vr. 25/3

om 19.30 uur - De Veldblomme
Leefomgeving: slimme huis-,
tuin- en keukenweetjes
KVLV Zevergem
Marianne Aerssens: 09 222 42 48

vr. 18/3

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

vr. 25/3

om 20 uur - OCP - E 8
Toneelvoorstelling ‘Boter bij
de vis’ | zie pag. 17
Teater 2000: 0471 60 88 47

za. 26/3

van 14 tot 17 uur - demoplaats
containerpark - gratis
Demonstratie composteren
| zie pag. 9
Gemeente De Pinte
Ingrid Scheerlinck: 09 280 80 24

za. 26/3

van 14 tot 17 uur - OCP - gratis
2de vakantiejobbeurs
ACV jongerenkern DP
antvn@belgacom.net

za. 26/3

om 20 uur - OCP - E 8
Toneelvoorstelling ‘Boter bij
de vis’ | zie pag. 17
Teater 2000: 0471 60 88 47

za. 26/3

van 20.30 tot 21.30 uur
Earth Hour, doe het licht uit
| zie pag. 13
WWF
www.wwf.be

zo. 27/3

om 10 uur - Antwerpen - E 35 /
E 40
Bezoek Joodse wijk en
Centraal Station | zie pag. 20
Gezinsbond DP
Greet Vanderbiesen:
09 282 85 77

zo. 27/3

van 11 tot 17.30 uur - GBS gratis
Techniekschoofeest ‘WATT in
de klas?’ | zie pag. 31
Gemeentelijke Baisschool DP:
09 282 64 02

zo. 27/3

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

za. 19/3

van 10 tot 16 uur - achterzijde
gemeentehuis
Inzameling KGA | zie pag. 9

za. 19/3

(en 20/3) van 11 tot 18 uur - VBS
- gratis
Boekenfeest! | zie pag. 31
Ouderraad Vrije Basisschool DP:
cindy.bovens@skynet.be

za. 19/3

om 14 uur - OCP - gratis
Fietsen (35 km)
Okra De Pinte
Arnold Hanssens: 09 281 10 67
(18/3, 25/3, 1/4 en 8/4) om 19
uur - Bondslokaal - E 70
Start kookcursus voor mannen
| zie pag. 20
Gezinsbond DP
P. Dhaenens: 0473 22 21 95
om 19.30 uur - Sportwegel - E 5
JV De Pinte - Oordegem
(eerste elftal)
Voetbalclub Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be
van 19 tot 20 uur - Moerkensheide - E 20 / E 30
Nieuwe lessenreeks Start to
Run© | zie pag. 24
Sportdienst en Atletiek DP
starttorun@atletiekdepinte.be
van 9 tot 12 uur - Dorp Zevergem
en van 13 tot 16 uur - Kastanjestraat
Inzameling KGA | zie pag. 9

za. 19/3

om 13.30 uur - Kerkplein De
Pinte (gezamenlijk rijden) - gratis
Rondleiding met gids in het
Crematorium in Sint-Niklaas
Curieus DP-Z
Monique Van Ginderdeuren:
09 282 75 15
vanaf 18 uur - scoutslokaal,
Sportwegel 7 - E 15 / E 10 (- 12 j.)
ROCK-4-RIBS - ribbetjes à volonté
Eenheidscomité De Havik
Tom Hemelaer: 0495 24 67 57

za. 19/3

om 20 uur - OCP - E 8
Toneelvoorstelling ‘Boter bij
de vis’ | zie pag. 17
Teater 2000: 0471 60 88 47

za. 19/3

(tot 3/4) - Kerkplein 2
Jeugdboekenweek | zie pag. 22
Bibliotheek: 09 282 25 32

zo. 20/3

zo. 20/3

vanaf 11.30 uur - VBS school
Zevergem
Kip en Mosselfestijn
Ouderraad VBS Zevergem
www.vbszevergem.be
om 16 uur - OCP - E 8
Toneelvoorstelling ‘Boter bij
de vis’ | zie pag. 17
Teater 2000: 0471 60 88 47

do. 31/3

om 19.30 uur - Brouwerij / Eke
- E 1 (leden) / E 3
Voordracht ‘gezonde gazon’
door Frans De Smedt
Velt Scheldevallei
Roland De Blauwer: 09 384 36 06

april
vr. 1/4

vr. 1/4

om 20 uur - De Veldblomme /
Zevergem - gratis
Low Impact Man Steven
Vromman, ‘Meer geluk met
minder voetafdruk’
Groen! DP-Z: 09 282 24 63

ma. 4/4

ma. 4/4

za. 2/4

Textielinzameling | zie pag. 9

di. 5/4

om 19 uur - De Veldblomme E 4,5 (leden) / E 9
Kookles: paasmenu
KVLV Zevergem
Kristien Morel: 09 245 03 09

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

za. 2/4

za. 2/4

za. 2/4

zo. 3/4

van 13.30 tot 16.30 uur - GBS
Tweedehandsbeurs
kindermateriaal | zie pag. 31
OCMW De Pinte: 09 282 23 03
van 14 tot 17 uur - Drapstraat 16
/ Nazareth - gratis
Openstelling museum
‘Scheldeveld’ voor het publiek
Heemkring Scheldeveld
Couck - Van Twembeke:
09 282 70 42
vanaf 18 uur - OCP E 18 / E 9 (tot 12 j.)
Solidariteitsfeest voor de
Kwango met gastspreker
Guy Poppe (vanaf 20 uur),
inschrijving vereist | zie pag. 33
Vrienden v/d Kwango
Rita Stevens: 09 220 52 59
om 19 uur - Gemeenschapsschool
- E 12
Spaghetti-Buffet à volonté
Atletiek DP
Ann Dhondt: 09 281 13 10
www.atletiekdepinte.be
om 20 uur - kerk Zevergem E 13 (VVK en DF-leden) / E 15 /
gratis (- 12 j.)
Passieconcert, koor Jardin des
Voix zingt Bach-cantates
Davidsfonds en PPZ
bach@zevergem.org
om 10 uur - Capitole, Zuid / Gent
- E 4 (leden) / E 5
Vurige stadswandeling in Gent
(inschrijving vereist)
| zie pag. 19
Pasar DP-Z
Eric De Dapper: 09 282 60 12

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

van 17 tot 19.30 uur - OCP,
Polderbos 20
Bloedcollecte
Vr. Vrijwillige Bloedgevers DP
Chris Afschrift: 0473 71 49 30

di. 5/4

wo. 6/4
za. 2/4

om 11 en 19 uur - lokaal Gezinsbond De Pinte
‘Vegetarisch koken’ door Paul
Florizone
Markant
Th. Van den Daelen:
09 282 85 29

De Pinte - gratis
Buitenspeeldag | zie pag. 28
Gemeente De Pinte
Jeugd- en sportdienst:
09 280 98 43

vr. 8/4

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

vr. 8/4

om 20 uur - Sportwegel - gratis
JV De Pinte - Huise/Ouwegem
(2de reserven H)
Voetbalclub Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be

za. 9/4

om 9.15 uur - scoutslokaal,
Sportwegel 7 - E 175 p.p. (eigen
vervoer)
Cultureel weekend drielandenpunt BE-NL-D
Eenheidscomité De Havik
Tom Hemelaer: 0495 24 67 57

za. 9/4

vanaf 13.30 uur - domein Scheldevelde - supporters welkom
Wedstrijd 1 Kampioenschap
2011
De Scheldeveldevissers
Werner De Klerck: 09 282 99 01

zo. 10/4

di. 12/4

vr. 15/4

om 15 uur - Sportwegel - E 5
JV De Pinte - Nazareth/Eke
(eerste elftal)
Voetbalclub Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be
van 17 tot 19.30 uur - OCP,
Polderbos 20
Bloedcollecte
Vr. Vrijwillige Bloedgevers DP
Chris Afschrift: 0473 71 49 30
om 14 uur - OCP - gratis
Fietsen (25 km)
Okra De Pinte
Arnold Hanssens: 09 281 10 67

vr. 15/4

om 20 uur - kerk Zevergem
Optreden koor Effata ‘Zingend
naar Pasen toe’
Werkgroep Geloofsgesprekken
Marc Lagaert: 09 282 52 77

za. 16/4

om 20 uur - OCP - E 9 / E 10
Celtic Fever 2011 | zie pag. 19
Celtic Spirit Dancers:
0496 13 16 09

za. 16/4

de hele dag - Antwerpen
Stadsbezoek Antwerpen met
stadswandeling en museumbezoek
Davidsfond DP
Jozef Van Melckebeke:
09 282 65 30
jozef.vanmelckebeke@fulladsl.be

do. 21/4

Puyenbroeck - E 4
Kriebelmania (inschrijving
vereist) | zie pag. 25
Bloso: 09 243 12 80

vr. 22/4

De Pinte - gratis
Start Week van de Amateurkunsten | zie pag. 15
Gemeente De Pinte (i.s.m.)
Cultuurbeleidscoördinator:
09 280 98 43

za. 23/4

vanaf 9 uur - domein Scheldevelde - supporters welkom
Open koppelwedstrijd (1 lid /
koppel)
De Scheldeveldevissers
Werner De Klerck: 09 282 99 01

za. 23/4

vanaf 10 uur - De Eekbulk - gratis
(bewoners De Eekbulk) / E 0,50
per kind
Paasactie met teken-/knutselwedstrijd (t.e.m. geboortejaar
2000) gevolgd door paaseierenzoektocht voor jong en
oud
Evelyne Gomes: 09 282 40 74
FV De Eekbulk

zo. 24/4

om 10 uur - Home Lichtervelde /
Eke
Opluisteren paasmis
Seeveringa-koor
Eddy Detemmerman:
09 385 57 77

zo. 24/4

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

di. 26/4

om 11 uur - kerk Zevergem / De
Veldblomme
Eucharistieviering en
middagmaal ter gelegenheid
van het 50-jarig bestaan
Okra Zevergem
Mariette Boone: 09 282 64 51
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di. 26/4

om 18.30 uur - Het Wijngaardeke
- gratis
Krulbollen | zie pag. 26
Buurtvereniging Het Wijngaardeke:
0494 67 34 08

do. 28/4

om 14 uur - Kruishoutem - E 2 /
E4
55+: Museum bezoek ‘SONS’
Gezinsbond DP
A. Van Raemdonck: 09 282 78 88

vr. 29/4

om 12 uur - Oude Houtlei / Gent
- gratis
Rondleiding met gids in het
Franciscanerklooster
Curieus DP-Z
Monique Van Ginderdeuren:
09 282 75 15

vr. 29/4

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

vr. 29/4

om 20 uur - De Zwaan / Nazareth
- E 1 (leden) / E 3
Degustatie Biowijnen BBK
Velt Scheldevallei
Guido Deprez: 09 385 60 03

vr. 29/4

vanaf 21 uur - voetbalkantine
Zevergem - E 3 (VVK) / E 5 (ADK)
Kruipfuif | zie pag. 21
VC Zevergem Sportief
rubenswillem@hotmail.com

za. 30/4

za. 30/4

van 10 tot 18 uur - De Pinte
Garageverkoop | zie pag. 18
Lieve Deneef: 09 282 91 79

za. 30/4

Mazoutactie
Curieus DP-Z
Monique Van Ginderdeuren: 09
282 75 15

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

van 9 tot 21 uur - GBS - gratis
Turnmarathon | zie pag. 26
TK Olympia DP
www.tkodepinte.be

ruimtelijke ordening
& werken
Wegenwerken in voorbereiding
ALGEMEEN: voor een concrete stand van zaken kunt u contact opnemen met Mario De Wispelaere,
diensthoofd Grondzaken, e-mail: mario.dewispelaere@depinte.be, tel. 09 280 80 20.
Aanleg riolering in de Berkenlaan en de Wilgenstraat
Het betreft hier een rioleringswerk waarbij een volledig gescheiden afvoer van het afvalwater en
het hemelwater gerealiseerd wordt in de Wilgenstraat en in de Berkenlaan. In de Berkenlaan wordt
er gewerkt vanaf de Sparrenstraat tot aan de Spoorweglaan, waarbij er ook voor de woningen in
de ‘pijpekop’ een nieuwe riolering wordt voorzien. Het ontwerp en bestek voor deze werken werd
goedgekeurd door de gemeenteraad tijdens de zitting van 1 maart 2010.
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Bij deze werken zal er een rioleringsbuis voor het regenwater en één voor het vuil water worden
aangelegd. Na het plaatsen van deze riolering wordt er een nieuw wegdek aangelegd (asfalt) over
een breedte van vier meter met aan weerszijden een greppel van 50 cm breed. In de ‘pijpekop’
komt er een smallere rijweg (3,7 meter) in betonklinkers. Tijdens een informatievergadering op 24
maart 2010 werden de betrokken inwoners geïnformeerd over de aard en de doelstelling van de
werken.
De rioleringswerken zullen wellicht pas kunnen starten in augustus 2011, omdat vóór de start van
de rioleringswerken eerst alle nieuwe nutsleidingen geplaatst moeten worden. De werken aan de
nutsleidingen zelf zullen in de loop van februari 2011 opgestart worden.
Van zodra er een concrete planning is, zal er een nieuwe informatievergadering gehouden worden.
Aanleg fietspaden en riolering in de Veldstraat
Dit project omvat de volledige Veldstraat waarbij er niet enkel fietspaden zullen worden aangelegd,
maar waarbij er ook een gedeeltelijke wegvernieuwing is voorzien als gevolg van de aanleg van een
gescheiden rioleringsstelsel. Het ontwerp en bestek voor deze werken werd goedgekeurd door de
gemeenteraad tijdens de zitting van 10 mei 2010.

De rioleringswerken zullen wellicht pas kunnen starten in augustus 2011, omdat vóór de start van
de rioleringswerken eerst alle nieuwe nutsleidingen geplaatst moeten worden. De werken aan de
nutsleidingen zelf zullen in de loop van maart - april 2011 opgestart worden.
Van zodra er een concrete planning is, zal er een nieuwe informatievergadering gehouden worden.
Aanleg riolering en heraanleg wegenis in de Nazarethstraat en Leeuwerikstraat
Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan het ontwerp van de bovengrondse infrastructuur. Het
gemeentebestuur voorziet daarnaast ook de vernieuwing van de verlichting en het ondergronds
brengen van het elektriciteitsnet. Van zodra er concrete informatie is voor de betrokken inwoners
zal er een informatievergadering georganiseerd worden. 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 ten vroegste in de tweede helft van 2011 van start gaan.
Aanleg van fietspaden in een deel van de Keistraat en aanleg fietspad in Mieregoed tussen de Snijafdreef en de N60
In samenwerking met het gemeentebestuur van Sint-Martens-Latem zal er in de Keistraat ter hoogte van de brug over de spoorweg (tussen de Bommelstraat en de Schoutputstraat) aan weerzijden
van de rijweg een eenrichtingsfietspad aangelegd worden. Deze werken worden uitgevoerd met
provinciale en Vlaamse subsidies. Het dossier zal dit voorjaar afgewerkt worden, zodat de werken
wellicht eind 2011 kunnen starten.
In Mieregoed wordt er een dubbelrichtingsfietspad (kant bomen) aangelegd tussen de Snijafdreef
en het fietspad langs de N60. Op deze manier ontstaat er een vlotte fietsverbinding tussen de hiervoor vermelde fietspaden. Deze werken worden uitgevoerd met provinciale subsidies. Het dossier
zal dit voorjaar afgewerkt worden, zodat de werken wellicht eind 2011 kunnen starten.
Aanleg fietspaden en riolering in de Bommelstraat (deel Pintestraat - Polderbos - spoorweg)
Midden 2009 werd er een studiebureau aangesteld voor de opmaak van een studie voor de aanleg
van riolering en fietspaden in een deel van de Bommelstraat. Van zodra er concrete informatie is
voor de betrokken inwoners zal er een informatievergadering georganiseerd worden. De uitvoering
van de werken is voorzien vanaf de tweede helft van 2011.
Rioleringswerken: wijk Zwartegat
In samenwerking met het gemeentebestuur van Nazareth werd er een ontwerpbureau aangesteld
voor de opmaak van een studie voor de vernieuwing van rioleringen waarbij volgende straten op
het grondgebied van De Pinte betrokken zijn: Heirweg (gedeelte rotonde richting ‘t Kruisken),
Bosstraat, Kannestraat, Zwartegatstraat en een deel van de Nieuwstraat (tot aan brug E17). Naar
aanleiding van deze werken zal ook de wegenis aangepast worden. De definitieve heraanleg van
de rotonde aan het Zwartegat is onder meer voorzien. Van zodra er concrete informatie is voor de
betrokken inwoners zal er een informatievergadering georganiseerd worden. De uitvoering van de
werken is voorzien vanaf 2012.
5

Werken E17

Afrit De Pinte afgesloten
Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen start in maart 2011 met
grote onderhoudswerken op de E17 tussen het klaverblad in
Zwijnaarde en het op- en afrittencomplex in Deinze. 11 kilometer snelweg krijgt in beide richtingen een nieuw wegdek.
De ingreep duurt tot november en kost 32,8 miljoen euro.
“Wij trachten om de hinder voor het doorgaande verkeer tijdens
de negen werkmaanden maximaal in te perken”, legt communicatieverantwoordelijke Pieterjan
Rynwalt van het Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen uit. “Zo kunnen automobilisten tijdens de
hele periode – uitgezonderd tijdens de zomermaanden – in beide rijrichtingen over drie versmalde
rijstroken langs de werfzone passeren. Dat doen we door de middenberm sterk in te perken. Daardoor verloopt het verkeer veel vlotter, dan wanneer we automobilisten in iedere rijrichting over
twee rijstroken zouden sturen.”

In de zomermaanden blijkt dat echter niet mogelijk, omdat de werkzaamheden dan plaatsvinden
aan het klaverblad in Zwijnaarde. Daar liggen op korte afstand vier bruggen in het wegdek. En op
bruggen is het technisch niet mogelijk om ruimte te scheppen om het verkeer over drie versmalde
rijstroken te laten rijden. Het verkeer moet er dan in beide richtingen over twee rijstroken. Om de
hinder zo beperkt mogelijk te houden, vinden de werken nabij het klaverblad plaats in de verkeersluwe zomerperiode.
Een belangrijk aandachtspunt is het af- en oprittencomplex De Pinte (afrit 8). Dit complex wordt
afgesloten vanaf de start van de werkzaamheden tot de zomermaanden. “De werken vinden dan
plaats nabij de af- en oprit. Om veiligheidsredenen moet het complex helaas dicht”, verklaart
Rynwalt.
Vorig jaar vonden al gelijkaardige werkzaamheden plaats op de E17 tussen Deinze en Kruishoutem.
Wat de werken van dit jaar wel uitzonderlijk maakt, is dat beide rijrichtingen gezamenlijk worden
aangepakt. Zo hoeven er in 2012 geen werkzaamheden plaats te vinden. In 2013 komt het laatste
deel aan bod tussen Kruishoutem en Deinze.
In deze fase van de voorbereiding (bij de redactie van de Infokrant) is het echter nog niet mogelijk
om concretere informatie te geven. Wie graag op de hoogte blijft, kan altijd terecht op de website
van het agentschap www.wegenenverkeer.be/E17 en kan zich via die pagina ook gratis abonneren op de digitale nieuwsbrief.

leven & wonen
Erkenning langdurige regenval en overstromingen als ramp
De langdurige regenval en overstromingen tussen 11 en 17 november 2010 werden, onder andere
voor het grondgebied van De Pinte, als ramp erkend. Wie schade hiervan heeft ondervonden, kan
een dossier indienen bij de dienst Rampenfonds van de provincie voor het ontvangen van een financiële tegemoetkoming.
De aanvraag dient uiterlijk op 31 maart 2011 ingediend te worden via de formulieren die u kunt
vinden op www.oost-vlaanderen.be (bij Over de provincie > Veiligheid > Rampenschade, onderaan
de pagina). U vindt hier ook het vademecum ‘Zo wordt uw dossier sneller afgehandeld’ (met onder
andere meer uitleg over het gebruik van de formulieren). De aanvraag moet opgemaakt worden in
twee exemplaren die, bij voorkeur aangetekend, opgestuurd worden naar:
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Federale dienst van de gouverneur van Oost-Vlaanderen
Dienst Rampenfonds
Kalandeberg 1
9000 Gent

Nieuwe Infogids, samen met De Klapper
In de week van 17 januari 2011 werd er een duogids verdeeld in de
hele gemeente. De gemeente is een samenwerking aangegaan met
De Klapper voor de verdeling van een nieuwe Infogids. Zo hebt u alle
adressen - van zowel inwoners, als van gemeentelijke diensten - en
verdere interessante informatie in een handig document.
Wie extra exemplaren wenst, kan zich wenden tot De Klapper zelf,
tel. 09 377 39 53, e-mail: info@deklapper.be, kostprijs: 10 euro).
Nieuwe inwoners krijgen een exemplaar bij inschrijving in het gemeentehuis (aangifte verhuis).

www.depinte.be

Enquête gemeentelijke informatieverlening
De gemeente De Pinte wil verder investeren in haar communicatie aan de bevolking, naar u dus.
Om deze reden willen we graag weten wat u vindt van de gemeentelijke informatieverlening en
op welke manieren u het liefst geïnformeerd wordt, vandaar onderstaande korte, anonieme enquête.
U vindt de vragenlijst ook op www.depinte.be/enquete.aspx
(anonieme elektronische verzending mogelijk).
Graag uw antwoord tegen maandag 7 maart 2011.
Ontvangt u voldoende informatie van de gemeente?
te veel
gepast
te weinig
extra opmerkingen en suggesties: ..................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Op welke manier wenst u geïnformeerd te worden over de gemeentelijke dienstverlening*?
* voorbeelden: wijziging afvalophaling, sluiting containerpark, zitdag belastingen, invoering nieuwe
premie, start openbaar onderzoek, hakselen, wegomlegging, ingebruikname nieuwe parking ...
(u mag meerdere antwoorden aankruisen)
gemeentelijke Infokrant
gemeentelijke website www.depinte.be
elektronische nieuwsbrief
sms
digitale informatiezuilen op centrale plaatsen (zoals in Nazareth)
digitale schermen in gemeentelijke gebouwen (balie)
via (regionale) televisie
krant / Streekkrant
affiches, folders, leaflets ...
rechtstreeks aan het loket
telefonisch infopunt of door te bellen naar de diensten
informatievergadering
opendeurdag, infostand tijdens braderie ...
andere:........................................................................................................................
ik wens geen informatie
extra opmerkingen en suggesties: ..................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
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Op welke manier wenst u geïnformeerd te worden over gemeentelijke activiteiten*?
* voorbeelden: gemeentelijke nieuwjaarsreceptie, braderie, feesten in het park, Nacht van de Duisternis, start nieuwe gemeentelijke sportactiviteiten, opening speelplein, fietsenverkoop ...
(u mag meerdere antwoorden aankruisen)
gemeentelijke Infokrant
gemeentelijke website www.depinte.be
elektronische nieuwsbrieven (keuze uit: cultuur, jeugd, milieu ...)
sms
digitale informatiezuilen op centrale plaatsen (zoals in Nazareth)
panelen op centrale plaatsen (niet-elektronisch)
digitale schermen in gemeentelijke gebouwen (balie)
via (regionale) televisie
krant / Streekkrant
affiches, folders, leaflets ...
activiteitenkalender bij handelaars
netwerksite (Facebook, Netlog, blog ...)
rechtstreeks aan het loket
telefonisch infopunt of door te bellen naar de diensten
opendeurdag, infostand tijdens braderie ...
andere: ..................................................................................................................
ik wens geen informatie
extra opmerkingen en suggesties: ..................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Op welke manier wenst u geïnformeerd te worden over het geplande beleid en de werking van de gemeente*?
* voorbeelden: bouw nieuwe bibliotheek / gebouw kinderopvang, geplande wegenwerken, invoering kortparkeren, voorbereiding / goedkeuring RUP (ruimtelijk uitvoeringsplan), aanvraag
geluidsschermen, erfgoedinventarisatie, agenda / verslag gemeenteraad
(u mag meerdere antwoorden aankruisen)
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via de gemeentelijke Infokrant
via de gemeentelijke website www.depinte.be
via een elektronische nieuwsbrief
via (regionale) televisie
krant / Streekkrant
via een informatievergadering
andere: .................................................................................................................
ik wens geen informatie
extra opmerkingen en suggesties: ..................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

Gelieve de ingevulde enquête te bezorgen aan Gemeente De Pinte, Koning Albertlaan 1,
9840 De Pinte.
Alvast bedankt.
www.depinte.be

milieu & duurzaamheid
Milieukalender
• Containerpark
Het containerpark is gesloten op vrijdag en zondag en op wettelijke feestdagen.
Openingsuren
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
zaterdag

gesloten
9 - 12 uur
gesloten
gesloten
9 - 12 uur

13 - 17 uur (zomeruurregeling: 13 - 18 uur)
13 - 17 uur
13 - 17 uur
13 - 17 uur (zomeruurregeling: 13 - 18 uur)
13 - 17 uur

Opgelet: U dient zich ten laatste een kwartier voor sluitingstijd te registreren.
• 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*
* levering aan huis inbegrepen
Beluchtingsstok: 2 euro
Demonstraties composteren op de demoplaats aan het containerpark:
op zaterdag 26 maart en zaterdag 18 juni van 14 tot 17 uur.
• Herbruikbare goederen
De vzw Ateljee haalt gratis de herbruikbare goederen op. U kunt hen contacteren op het nummer
09 224 07 15. U kunt de herbruikbare goederen ook brengen naar de Kringwinkel, Slachthuisstraat
18 in Deinze (van maandag tot en met vrijdag van 10 tot 17.30 uur en op zaterdag van 10 tot 16.30
uur). Meer info op www.ateljee.info.
• Textielinzameling
Op dinsdag 5 april wordt textiel aan huis ingezameld door de vzw Ateljee. Enkel kleding die
proper is en in goede staat, lakens, dekens, lappen stof, gordijnen, draagbaar schoeisel (schoenen
moeten per paar samen zijn) kunnen meegegeven worden.
• Klein Gevaarlijk Afval (KGA)
De inzameling vindt plaats op vrijdag 18 maart van 9 tot 12 uur op het dorp van Zevergem en van
13 tot 16 uur in de Kastanjestraat, op zaterdag 19 maart van 10 tot 16 uur aan de achterzijde
van het gemeentehuis.
Raadpleeg de Ophaalkalender 2011 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.
Indien u geen papieren versie van de ophaalkalender ontvangen hebt, kunt u een exemplaar krijgen
bij de milieudienst.
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Start GFT-ophaling
De GFT-ophaling start in maart 2011. Vanaf dan wordt
de GFT-container om de twee weken opgehaald, samen met het PMD-afval en papier en karton. Ook
het restafval wordt nu maar om de twee weken
meer opgehaald.
Alle informatie betreffende de ophalingen kan
je terugvinden op de afvalkalender (Ophaalkalender 2011).
Elk gezin dat een GFT-container besteld heeft, heeft
deze intussen ontvangen. De vijf gratis stickers werden met de post opgestuurd.
Gezinnen die alsnog een container willen bestellen, kunnen dit nog altijd doen. We kunnen
wel niet garanderen dat de container onmiddellijk
wordt geleverd.
Extra stickers kunnen aangekocht worden bij de volgende handelaars:
•Slagerij André Haerinck, Pintestraat 85
•Slagerij Joël, Dorp 9
•GB Contact, Aan den Bocht 22
•AVEVE Thienpont, Klossestraat 55
•Louis Delhaize, Baron de Gieylaan 23
•Voeding Poldergoed, ’t Kindt Nadine, Europaplein 1
Per ophaling moet een sticker rond het handvat van de container gekleefd worden. Een sticker
voor een 120 liter container kost 1,25 euro per stuk; voor een sticker bestemd voor een 40 liter
container betaalt u 0,50 euro per stuk.
Meer info: Mariska Samyn, tel. 09 280 80 98, e-mail: mariska.samyn@depinte.be

Betaling containerpark
Sinds 1 januari 2011 werd het aantal beurten terug op nul gezet.
De verschuldigde retributie hangt af van het type voertuig en van het aantal bezoeken:
• gewone auto of voetgangers/fietsers: basisbedrag
• auto met aanhangwagen of bestelwagen: basisbedrag x 2
• bestelwagen met aanhangwagen: basisbedrag x 3
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basisbedrag = eerste tot vierde bezoek		
0 euro
		
vijfde tot achtste bezoek		
1 euro
		
negende tot twaalfde bezoek
2 euro
		
dertiende tot zestiende bezoek 3 euro
		
...
Per bijkomende schijf van vier bezoeken wordt er 1 euro supplementair aangerekend.
Vooraf betalen via overschrijving op rekeningnummer:
096-0178707-54
IBAN BE42 0960 1787 0754
BIC GKCC BE BB

www.depinte.be

Hakselen voorjaar 2011 vanaf 1 maart tot 15 april
De retributie wordt als volgt vastgesteld:
• voor het hakselen:
- 36 euro per uur met een minimum van 9 euro (indien het hakselhout ter plaatse blijft)
- 48 euro per uur met een minimum van 12 euro (wanneer het hakselhout dient meegenomen
te worden)
- aanrekening per kwartier; ieder begonnen kwartier is volledig verschuldigd
• voor het gebruik van de gemeentelijke laadwagen:
- forfait 48 euro per beurt
Voorbereiding van het te hakselen materiaal
Om iedereen binnen de gestelde termijn van dienst te kunnen zijn, streven wij naar een zo hoog
mogelijke efficiëntie. Dit kunnen wij enkel bereiken met uw medewerking:
• door het snoeihout te stapelen met de stammen in dezelfde richting
• door indien mogelijk, het snoeihout samen te brengen in bundels van maximum 25 cm
doormeter (samenbinden met koorden, geen metaaldraad)
• de bundels mogen niet zwaarder zijn dan 35 kg
Indien u van de hakseldienst gebruik wenst te maken, gelieve onderstaande strook binnen te
brengen bij de dienst Grondzaken (gemeentehuis). U kunt uw gegevens ook mailen naar:
koen.debleeckere@depinte.be.

Datum ontvangst dienst Grondzaken:

/

/ 2011

Ondergetekende, ……………………………………………………………………...……………
verzoekt het gemeentebestuur van De Pinte het snoeihout te hakselen aan de voorwaarden
gesteld door de gemeenteraad in zitting van 20 december 2004.
Het snoeihout is gelegen in de
……………………………………………………………………………… (straat), ….. (nummer)
Wij wensen het hakselhout WEL / NIET te behouden. (schrappen wat niet past)
Het snoeihout wordt gestapeld in de zone voor nutsvoorzieningen vóór de woning.
Private eigendommen worden niet met de hakselmachine betreden.
De aanvrager (handtekening)
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Pluk uw premie in 2011!
In deze tijden van hoge energieprijzen en klimaatwijziging is rationeel energiegebruik (REG) meer
dan ooit een must. Wie bouwplannen heeft of zijn bestaande woning
wil renoveren, kan bij Eandis premies van de distributienetbeheerders
aanvragen voor investeringen in REG.
Bouw- of renovatieplannen?
Kies dan voor energiebesparende maatregelen. Ook in 2011 kun je bij
Eandis premies plukken voor rationeel energiegebruik (REG). Zo gaan
we samen voor minder CO2!
Ontdek op www.eandis.be welke premies je in 2011 bij Eandis kunt
aanvragen.Ook alle aanvraagformulieren kunnen gedownload worden.
Je kunt ze uiteraard ook telefonisch krijgen via het algemene nummer
078 35 35 34 of persoonlijk afhalen in één van de klantenkantoren van
Eandis.

Samen voor groene energie
Het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen lanceert een campagne om in
groep over te schakelen naar groene energie.
Groene energie komt voort uit energiebronnen die hernieuwbaar zijn, dus
die niet uitgeput kunnen geraken. Als je kiest voor groene stroom, dan kun
je op zoek gaan naar een leverancier die elektriciteit via hernieuwbare bronnen levert. Daarbij heb je de keuze om 100 procent groene stroom aan te kopen of slechts een
bepaald percentage.
Het Oost-Vlaamse provinciebestuur werkt momenteel aan een samenaankoop groene energie voor
haar burgers, gemeenten en steden. In het voorjaar van 2011 wordt een grootschalige informatiecampagne gelanceerd. Er is ook begeleiding bij het overstappen naar groene energie. Door
het aankopen in groep kan een lagere prijs bedongen worden. Meer info hierover in de volgende
Infokrant.
Zelfs al maak je de keuze voor groene stroom, dé duurzaamste beslissing is en blijft nog altijd
het beperken van jouw verbruik. Hiervoor coördineert Provincie Oost-Vlaanderen de campagne
Energiejacht, waarin gezinnen jagen op energievreters. Door het uitvoeren van eenvoudige tips
(diepvriezer ontdooien, lichten uitdoen waar mogelijk, verwarming een graadje lager …) kan het
energieverbruik (en de energiekost) op een makkelijke manier verlaagd worden.
Elk Oost-Vlaams gezin kan zich registreren, meterstanden ingeven en het verbruik opvolgen van
elektriciteit, gas en water! Zie www.energiejacht.be.
Info:
www.oost-vlaanderen.be
www.vreg.be

Een muts voor je huis
Het gemeentebestuur van De Pinte organiseert in samenwerking met de MilieuAdviesWinkel een project om het isoleren van daken te promoten. Dakisolatie
is immers de beste manier om het totale energieverbruik van de woning te
beperken én om je energierekening te doen dalen.
Gratis workshop isoleren
Je dak goed isoleren is veel meer dan het aanbrengen van enkele rollen
glaswol. Om je duidelijk te tonen op welke manier je het best te werk gaat,
organiseert de gemeente een praktische workshop. Een deskundige geeft alle informatie over dakisolatie en materialen. Daarna wordt de praktijk onder handen genomen. Hoe begin je daar nu
aan? Aandachtspunten en mogelijke knelpunten komen hierbij aan bod. Ruimte voor vragen is
natuurlijk voorzien.
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Je dak isoleren is de beste investering die je kunt doen. Je geld heb je al snel terugverdiend, dankzij
de premies. De besparing op je energiefactuur blijft, je leven lang.
Gemiddeld gaat 26 % van je verwarmingskosten verloren langs je dak. Hoog tijd dus om daar iets
aan te doen.
Schrijf je snel in! De plaatsen zijn beperkt (maximum vijftien deelnemers).
Geïnteresseerden geven hun naam door aan Mariska Samyn,
e-mail: mariska.samyn@depinte.be of tel. 09 280 80 98
ten laatste op 11 april 2011.
De workshop vindt plaats op zaterdag 30 april 2011 van 14 tot 18 uur. De
locatie wordt later meegedeeld.

www.depinte.be

Earth Hour 2011
Doe het licht uit!

Earth Hour maakt deel uit van een internationale campagne van WWF tegen de klimaatverandering. De bevolking, bedrijven én de overheid zullen
op 26 maart 2011 een uur lang alle lichten doven om hun steun te betuigen
aan de strijd tegen de klimaatverandering.
Een heel krachtig signaal waarmee WWF wil aantonen dat mensen, door samen te werken, wel
degelijk een verschil kunnen maken!
De Pinte zal de klemtoonverlichting doven en roept bewoners en middenstanders op om
deze actie mee te ondersteunen!
Als inwoner van onze gemeente kunt u helpen door op zaterdag 26 maart zoveel mogelijk oprit- en
tuinverlichting én binnenverlichting te doven.
Middenstanders kunnen een steentje bijdragen door ook hun etalage- en reclameverlichting te
doven.
Wanneer? Zaterdag 26 maart 2011 tussen 20.30 en 21.30 uur.

Verbranden van tuinafval, opgelet!
Momenteel zijn in verschillende wetgevingen bepalingen (onder andere het reglement gemeenlijke
administratieve sancties) opgenomen met betrekking tot het maken van vuur in open lucht. Globaal kan de regelgeving evenwel beknopt en verstaanbaar samengevat worden als volgt.
Volgens de Vlaamse milieureglementering (VLAREM) is enkel het verbranden van plantaardige afvalstoffen afkomstig van het onderhoud van tuinen, de ontbossing of ontginning van terreinen
of van eigen bedrijfslandbouwkundige werkzaamheden toegelaten. Hierbij dient een afstand van
minstens 100 meter gerespecteerd te worden tot de begroeiing of bebouwing, zoals vastgelegd
in het Veldwetboek. Uiteraard geldt ook dat het verkeer niet mag gehinderd worden (bijvoorbeeld
door rook).
De Vlaamse overheid pleit er sterk voor om snoeihout te verwerken via bijvoorbeeld afvoer naar
composteerinstallaties, zelf composteren, versnipperen of verhakselen tot mulchmateriaal …
Professionele aannemers, let op!
Professionele aannemers die groenafval meenemen van derden-klanten hebben op dat moment te
maken met ‘afval’. Zij kunnen dat niet zomaar verbranden in open lucht.
Zodra de tuinaannemer met maaisel, takken, snoeihout … de tuin van een klant verlaat, is er sprake
van ‘afval’ en moet de aannemer voldoen aan de bepalingen van het afvalstoffendecreet. Bij hergebruik van het groenafval in de tuin van de klant (verhakselen, thuiscomposteren, mulchmaaien
…), is het afvalstoffendecreet niet van toepassing. Voorwaarde is wel dat de tuin waar het afval
ontstaat en hergebruikt wordt, één en dezelfde zijn.
VLAREA, het Vlaams afvalstoffenreglement, bepaalt dat zuiver groenafval niet mag worden verbrand of gestort. De meest voor de hand liggende toegelaten verwerkingsmogelijkheden voor
groenafval zijn bijgevolg het composteren en/of verhakselen ervan. Gebruik als veevoeder is een
theoretische mogelijkheid die in de praktijk echter bijna uitgesloten is.
Het tuinafval dient bijgevolg afgeleverd te worden bij een vergunde groencomposteerder of, eventueel – als het om kleinere hoeveelheden gaat – op het gemeentelijk containerpark.
Als de aannemer zelf wil composteren, dan zijn meestal vergunningen nodig. Een stedenbouwkundige vergunning is verplicht vanaf bepaalde hoeveelheden/volumes of als de opslag of composthoop
zichtbaar is vanaf de openbare weg. Een milieuvergunning is noodzakelijk als de opslagcapaciteit
groter is dan tien ton. Bij een opslagcapaciteit tussen een en tien ton volstaat een VLAREM-melding.
Om de compost nadien te mogen gebruiken, zijn er bijkomende verplichtingen: een gebruikscertificaat (uitgereikt door OVAM) en het naleven van de voorwaarden verbonden aan dergelijk
gebruikscertificaat (= Vlaco-label). Als men de compost in de handel wil brengen, dan is een derogatie van het ministerie van landbouw vereist.
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Mag de aannemer groenafval verbranden?
In bijna alle gevallen is het antwoord hierop negatief. Verbranden van afval moet in principe altijd
gebeuren in een installatie die daarvoor een milieuvergunning heeft.
Uitzondering is als het in de tuin van de klant zelf gebeurt, met de beperking uit het veldwetboek
dat hierbij een afstand van minimum 100 m van woningen, boomgaarden en zelfs hagen dient te
worden aangehouden.
Bron: Groenondernemer (magazine van de Belgische federatie groenvoorzieners, BFG),
oktober-november 2010, 5de jaargang, Stefan Leys - Coördinator BFG
Het reglement gemeentelijke administratieve sancties is te vinden op www.depinte.be > Publicaties
> e-Bibliotheek.

Schade door vossen
In heel Vlaanderen stijgt het aantal klachten over schade aan pluimvee
door de vos. Misschien sloop de vos bij u ook al eens het kippenhok
binnen? Om de schade in onze gemeente op te volgen en om ook
op Vlaams niveau bij te dragen tot betere inzichten in de vossenproblematiek, richt onze gemeente in samenwerking met de Hubertus Vereniging Vlaanderen een
meldpunt in waarop u elk schadegeval kunt doorgeven.
Schade melden kan via http://hvv.be/Page/42/Vossenschade.aspx. Via uw melding draagt u als
burger bij tot een beter inzicht in de aard en de omvang van de vossenproblematiek. Informatie die
een eerste stap naar een oplossing kan betekenen!

cultuur & vrije tijd
Kunstenaar(s) van de maand
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Maart – Jenny De Corte
Kunstenares Jenny De Corte begon al op jonge leeftijd aquarellen te
schilderen. Later stapte ze over op schilderen op doek met olieverf.
Ze scherpte haar talenten aan tijdens de opleiding aan de Academie
voor Schone Kunsten in Gent en blijft zichzelf bijscholen tijdens de
wekelijkse cursus van art@depinte onder leiding van Igor Preys. Ze
volgt ook regelmatig een cursus bij Paul Carlier.
Haar favoriete onderwerpen zijn de natuur en de zee. De impressies
die ze opdoet geeft ze weer met kleuren. Hierbij laat ze zich vaak
inspireren door haar grote voorbeelden, Claude Monet en Edward
Hopper. Jenny stelt haar werk jaarlijks tentoon in het gemeentehuis
van De Pinte tijdens de groepstentoonstelling van art@depinte.
April – Lieve De Vos
Lieve De Vos is een veelzijdige kunstenares die meerdere technieken in
de vingers heeft. Pentekeningen, acryl, houtskool, pastel, gemengde
technieken, papier maché … Ze probeerde het allemaal uit. Vooral
tijdens de wekelijkse lessen van art@depinte legt ze zich toe op deze
verschillende technieken. Ze volgde ook zomerstages naakttekenen
in 2004 en 2007 onder leiding van Igor Preys. Haar werk is jaarlijks
te bewonderen tijdens de groepstentoonstelling van art@depinte en
van 2001 tot en met 2004 maakte haar werk ook deel uit van de
tentoonstellingen georganiseerd door Kunstkring Centaura.
Lieve schildert eenvoudigweg omdat het een aangename bezigheid
is en het haar een gevoel geeft van ‘niks moet en alles mag’.
www.depinte.be

Week van de AmateurKunsten (WAK) – 22 april tot en met 1 mei
Het WAK-begrip begint langzaamaan ingeburgerd te raken in Vlaanderen. Het is de week waarin
amateurkunstenaars en vooral hun werk in de spotlights worden gezet. De week waarin creativiteit
extra opborrelt en waarin kunst overal aanwezig is. Ook in De Pinte vinden opnieuw verschillende
initiatieven van kunstverenigingen plaats.
Om de WAK op gepaste wijze in te zetten, wordt er dit jaar een openingsfeest georganiseerd
op vrijdagavond 22 april. Een avond vol dans, muziek en tentoonstellingen … Een gezellige en
feestelijke boel dus.
Het WAK-programma:
Vrijdagavond 22 april
Wat: WAK – openingsfeest
Wie: Een programma samengesteld door amateurkunstenverenigingen Celtic Spirit Dancers,
Fotoclub de Spiegel, Kunstkring Centaura, art@depinte, Rocktail Maison en de gemeente
Waar: OCP, Polderbos 20, De Pinte
Weekend 22 - 24 april
Wat: Tentoonstelling
Wie: Kunstkring Centaura
Waar: OCP Polderbos 20, De Pinte
Weekend 23 - 24 april en weekend 30 april - 1 mei
Wat: Tentoonstelling
Wie: art@depinte
Waar: Raadzaal gemeentehuis, Koning Albertlaan 1, De Pinte
Vrijdag 22 april - zondag 15 mei
Wat: Tentoonstelling in de etalages van Pintse handelszaken
Wie: Fotoclub De Spiegel
Waar: Precieze locaties worden in verdere WAK-publiciteit meegedeeld
Weekend 13 - 14 mei:
Wat: Vertoning van Franse diareeksen en uitreiking van prijzen van een internationale
foto-wedstrijd
Wie: Fotoclub De Spiegel
Waar: Raadzaal gemeentehuis, Koning Albertlaan 1, De Pinte
Initiatieven van individuele amateurkunstenaars kunnen uiteraard ook in het WAK-programma
opgenomen worden. Graag een seintje aan de cultuurbeleidscoördinator voor 10 maart, cultuurbeleid@depinte.be, 09 280 98 40.
Het precieze programma van het openingsfeest en specifieke details van de tentoonstellingen van
de verenigingen en individuele initiatieven zullen meegedeeld worden in folders, in een extra ecultuurnieuwsbrief en op de website www.depinte.be.
Meteen aansluitend op de WAK volgt op 1 mei de erfgoeddag. Houd deze datum zeker vrij in je
agenda! Uitgebreide informatie volgt in de volgende Infokrant.

Gezocht: oude publicaties over De Pinte en Zevergem
De geschiedenis van een gemeente is iets heel waardevol en zou deel moeten uitmaken van het
collectieve geheugen. Om de kennis hierover niet verloren te laten gaan, wil de gemeente graag
haar collectie boeken over de geschiedenis van De Pinte en Zevergem uitbreiden.
Hebt u nog oude boeken liggen over De Pinte of Zevergem, waar je eigenlijk geen bewaarplaats
voor hebt of die u al lang van de hand wou doen, dan mag u deze altijd binnenbrengen bij de
cultuurbeleidscoördinator, OCP, Polderbos 20.
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40 jaar verbroedering De Pinte - Ottoschwanden
Geschiedenis

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd
de gemeente Harelbeke bezet door het
Duitse leger. In de Gentstraat werd bij de
familie Victor Vanhoutteghem de jonge
soldaat Matthias Bühler ingekwartierd.
Tussen Victor en Matthias ontstond een
vriendschappelijke relatie. Met het achtjarig zoontje Roger groeide een ‘grote
broederverhouding’.
Toen Duitsland Rusland binnenviel werd
Matthias naar het Oostfront gestuurd. Hij
werd er krijgsgevangen genomen. Pas in
juni 1948 mocht hij naar zijn dorp Ottoschwanden, gelegen in het Zwarte Woud, terugkeren naar zijn vrouw Mina en de vier kinderen.
Harelbeke en de familie Vanhoutteghem waren nog slechts vage herinneringen.
In 1969 snuffelde Matthias bij toeval nog eens in zijn dagboek. Hij vond er het adres van de Vanhoutteghems. Met Kerstmis schreef hij op goed geluk een kaartje naar Harelbeke. Tot zijn grote
verwondering, maar tevens enorme blijdschap kreeg hij na enkele dagen een uitvoerige brief terug.
Er werden meerdere lange brieven geschreven door Victor en Matthias. Er werden ook plannen gemaakt voor een weerzien. Op 28 juli 1970 reisde de familie Vanhoutteghem naar Ottoschwanden.
Roger, die ondertussen getrouwd was en in De Pinte uitgegroeid was tot een succesvolle juwelier,
had de reis aan zijn ouders als geschenk gegeven voor hun vijftigste huwelijksverjaardag. In Gasthof
Freihof werd het weerzien uitbundig gevierd en werden meteen duurzame vriendschapsbanden
gesmeed.
In september 1970 kwam een kleine delegatie van Ottoschwanden privaat naar De Pinte. Maar
in juli 1971 had nog een belangrijke toevallige ontmoeting plaats. Bertrand De Bie en zijn kersverse vrouw Regina hadden voor hun huwelijksreis gekozen voor het voor hen onbekende dorpje
Ottoschwanden. Ze hadden toevallig Café Hipp (in Ottoschwanden) als verblijfplaats. Bij toeval
was de familie Vanhoutteghem ook daar op vakantie. Zo ontmoette Roger Vanhoutteghem in
Ottoschwanden niet alleen Matthias Bühler maar tevens zijn dorpsgenoot Bertrand. In Gasthof
Freihof werden veel plannen gemaakt. Bij Roger kiemde het idee om een verbroedering tussen De
Pinte en Ottoschwanden in het leven te roepen. Bertrand, die Roger kende van de wielerclub, was
meteen ook gewonnen voor het idee. Toen men ook het gemeentebestuur overtuigd had, werd de
eerste officiële ontvangst bepaald.
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Tijdens het kermisweekend van september 1971 kwamen 44 inwoners van Ottoschwanden op
uitnodiging van het gemeentebestuur naar De Pinte voor een eerste verbroederingsfeest. De
volksdansgroep ‘Landjugend’ en het ‘Musikverein Ottoschwanden’ gaven meteen uiting aan de
doelstelling die telkens zou nagestreefd worden: via de talrijke en bloeiende verenigingen in de
beide gemeenten op een vreedzame manier elkaar beter leren kennen en waarderen.
Tijdens de 40 jaren die zullen volgen is dit ten overvloede aan bod gekomen.
Dit kunt u lezen in de volgende Infokrant.
Bezoek aan De Pinte tijdens de pinksterkermis, 10 tot 13 juni
Overnachtingsmogelijkheden gezocht
De gemeente De Pinte heeft Ottoschwanden (Freiamt) officieel uitgenodigd om ‘40 jaar verbroedering’ in onze gemeente te komen vieren. Tijdens het komende pinksterweekend zullen een vijftigtal
bezoekers naar De Pinte komen. Er is uiteraard slaapgelegenheid voor hen nodig. Via deze weg
worden inwoners van de gemeente gevraagd om overnachting met ontbijt te willen verzorgen voor
één of meerdere personen, drie overnachtingen en drie maal ontbijt. Hiervoor zal ook een vergoeding betaald worden. Wie een overnachting willen verzorgen, kan dit meedelen aan:
Lucien Verschraegen, tel. 09 282 67 87, luver@skynet.be
Bertrand De Bie, 09 282 74 16, bedebie@skynet.be
Cultuurbeleidscoördinator, tel. 09 280 98 50, cultuurbeleid@depinte.be

www.depinte.be

50 — 50 — 50 — 50 — 50 — 50 — 50
Je wordt 50 en je wil nog wat!
Houd dan zaterdag 10 september 2011 vrij …
Het comité 1961 van De Pinte - Zevergem nodigt de inwoners geboren in 1961 uit voor een uitstap
en een etentje.
Geïnteresseerd?
Mail naar hilde.stevens@telenet.be of bel 09 324 62 47 (Hilde Stevens).
Ken je nog klasgenoten van toen, geboren in 1961 die niet meer in De Pinte - Zevergem wonen?
Bezorg ons hun contactgegevens.

Teater 2000 stelt voor: Boter bij de vis
Op 18, 19, 20, 25 en 26 maart 2011 brengt Teater 2000 ‘Boter bij de Vis’ van Michael Cooney.
Cooney staat bekend om zijn dolste verwikkelingen, gekke misverstanden, verkleedpartijen
en persoonsverwisselingen die elkaar in razend
tempo opvolgen.
Eric en Linda wonen in een smaakvol oud herenhuis. Op de eerste verdieping verhuren ze een
flat aan een intussen ‘vriend’ geworden Eddy
Vandamme. Hier lijkt dus niets aan de hand, maar dit is slechts schijn! Deze komedie toont hoe
een gewiekste bedrieger probeert om zoveel mogelijk geld binnen te rijven met zo weinig mogelijk
inspanningen.
Bart Ideler, Ines Vanhooren, Wouter Verpoest, Frida Van den Eynden, Martin Peleman, Tonny
Vanhaesenbroeck, Kurt Demeester, Dominique Cardon, Saskia Vanlierde en Jozefien Naessens geven het beste van zichzelf.
Alle voorstellingen hebben plaats in de Cultuurzaal van het OCP, Polderbos 20.
Reserveren kan online via www.teater2000.be
of telefonisch op het nieuwe (!) nummer 0471 60 88 47.
Tickets kosten 8 euro, 7 euro in voorverkoop.

Gezocht: m/v achter de schermen bij Teater 2000
Ken jij iets van centen, of coördineer je liever? Is het organiseren van repetities jouw ding, of verzamel je graag de accessoires? Teater 2000 zoekt extra vrijwilligers!
U hebt misschien al van ons gehoord? Teater 2000 is dé toneelvereniging van De Pinte en eigenlijk
kan u niet om ons heen. Wij brengen twee maal per jaar, in november en maart, een volavondstuk
in het ‘Polderbos’ in De Pinte. Hiervoor kunnen we rekenen op een uitgebreide ploeg vrijwilligers
en vrienden, acteurs en actrices, maar ook heel wat mensen achter de schermen. Teater 2000 bestaat volgend seizoen twintig jaar en de medewerkers van het eerste uur zijn intussen ook twintig
jaar ouder … Sommigen beginnen stilaan aan hun opvolging te denken.
Concreet zoeken we daarom vrijwilligers tussen 25 en 50 jaar (maar leeftijden kunnen flexibel
zijn, iets eronder of erboven mag ook!) die geïnteresseerd zijn om in de boeiende omgeving van
het amateurtheater mee te helpen. Je krijgt een opleiding, dus ervaring moet niet en je staat er
niet alleen voor! Teater 2000 is een goed draaiende toneelvereniging met een leuke ploeg en veel
ambiance!
Productieleiding: Een ploeg van vier à vijf mensen staat om beurt in voor de productieleiding van
één productie. Eens om de twee seizoenen zou je je moeten inzetten gedurende drie maanden om
een productie te realiseren. Dit omvat het organiseren van de repetities, het zorgen voor de tekstbrochures, de coördinatie tussen regisseur en decorploeg en technische ploeg, het verzamelen van
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de accessoires en het organiseren van de onthaalploeg. Hij/zij beschikt over een productiekas voor
realisatie van dit alles binnen het vooropgestelde budget. Het spreekt voor zich dat je van nature
uit al een goede zin voor organisatie moet hebben …
Financieel verantwoordelijke: Deze persoon coördineert de diverse inkomsten en uitgaven, analyseert de resultaten per productie, maakt de jaarrekeningen op en zorgt voor het opstellen van de
voorziene en te deponeren documenten. Kennis van boekhouding is niet nodig, want alle nodige
schema’s zijn uitgewerkt. Zin voor cijfers en kunnen werken met Excel is wel noodzakelijk.
Ook al is het vrijwilligerswerk, de sfeer is onbetaalbaar! We richten ons daarom tot mensen die aan
het theater als hobby willen meewerken. Er bestaat vandaag al een stevige structuur en met een
beperkte opleiding kunnen de taken zonder problemen overgenomen worden.
Spreekt het u aan om mee te werken aan een bloeiende amateurkring, zonder zelf op de planken
te staan? Wenst u meer info (zonder verplichtingen!) of wilt u zich kandidaat stellen voor deze
functies? Neem dan contact op met de voorzitter, Rudi Lekens, tel. 09 282 77 09 of 0475 64 80 37,
e-mail: rudi.lekens@pandora.be, per post: Rudi Lekens, Toutefais 1, 9840 De Pinte.
Tot gauw!

Garageverkoop in De Pinte op 30 april
Zoals u al in de vorige Infokrant kon lezen, wordt er dit jaar voor de tweede maal een garageverkoop georganiseerd in De Pinte. U wordt uitgenodigd om op zaterdag 30 april 2011 massaal deel
te nemen!
De dag zelf
Van 10 tot 18 uur kunt u bij de verschillende deelnemers terecht. Een lijst met de deelnemers zal te
vinden zijn op www.depinte.be (in de Agenda), via folders in de gemeentelijke infozuilen (gemeentehuis), bij handelaars, de deelnemers en natuurlijk bij de organisatoren.
Inschrijven
Inschrijven kan nog tot 1 april. Er wordt een bijdrage van 3 euro gevraagd om de kosten te dekken
(papier, enveloppes, affiches). Uw inschrijving is definitief als u uw bijdrage betaald hebt; gelieve
hiervoor langs te komen bij:
Lieve Deneef			
of
Van Eycklaan 28				
tel. 09 282 91 79			
lieve.deneef@telenet.be			

Marie-Lou en Gilbert Vandamme
Van Eycklaan 19
tel. 09 282 43 64
gilbert.vandamme@skynet.be

Begin april ontvangt u dan de lijst met de namen van alle deelnemers en verdere richtlijnen over het
verloop van de garageverkoop.
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De inschrijvingsgelden zullen uitsluitend gebruikt worden om de kosten te dekken. Een eventueel
overschot zal gestort worden op rekening van SBM Childrens Home, een weeshuis opgericht in
Malindi in Kenia door één van onze eigen inwoonsters, namelijk Debbie Malfait.
Massaal inschrijven dus!

Vzw Home Thaleia zoekt vrijwilligers
Vzw Home Thaleia is een kleinschalig woonproject voor zestien ‘niet-werkende’ volwassenen met verstandelijke / licht fysische beperkingen … maar
met andere mogelijkheden. Ons huis is gelegen in het Nachtegalenpark, in
de onmiddellijke buurt van het station.
In Home Thaleia staat de bewoner centraal; zij wonen hier en krijgen dus
de belangrijkste rol toebedeeld in dit woonproject. Zij worden zo veel mogelijk betrokken bij alle
wezenlijke elementen van dit wonen. De professionele hulp is er om hen te ondersteunen en te
begeleiden.

www.depinte.be

Wij zijn op zoek naar extra vrijwilligers om dit mee waar te maken.
Heb jij wat vrije tijd, hou je er van je belangeloos in te zetten en een meerwaarde te betekenen in
het leven van onze mensen, dan is dit misschien iets voor jou.
We zijn op zoek naar vrijwilligers die ondersteunend willen werken op:
• het individuele niveau van de bewoner (met één bewoner fietsen, boodschappen doen, vervoer
en andere)
• op groepsniveau van bewoners (het mee begeleiden van een uitstap met meerdere bewoners,
begeleiden van een bewegingsactiviteit met een groepje bewoners …)
• het logistieke niveau van de organisatie (het helpen uitbouwen van de website, de handen uit de
mouwen steken bij festiviteiten, licht administratief werk, strijkhulp …)
Home Thaleia
op missie
naar Beijing.
Lees het verslag op
www.depinte.be
> Nieuws.

Wat biedt vzw Home Thaleia?
Een aangename, gemoedelijke werk- en huissfeer waar het dagdagelijks leven centraal staat.
Voldoende ondersteuning in je werk, met aandacht voor je mogelijkheden en interesses.
Een uitgebouwde vrijwilligerswerking.
Een vrijwilligerscontract waarbij voldaan wordt aan alle administratieve verplichtingen (zoals verzekering).
Een boeiende ervaring, op jouw maat gesneden.
Kom even langs en vrijblijvend informatie vragen. We zijn er
van overtuigd dat wij iets kunnen betekenen voor elkaar.
Contactpersoon:
Marc Engels, coördinator vrijwilligerswerk
Nachtegalenpark 1, 9840 De Pinte
tel. 09 280 23 10
e-mail: mwadmin@homethaleia.be en
algemeen@homethaleia.be

Vurige stadswandeling in Gent
Zondag 3 april 2011

‘Gent te vuur en te vlam’ of hoe verschillende memorabele branden Gent door de eeuwen heen
teisterden. Stadsgids Guy Mortier neemt ons mee door de stad en vertelt onderweg in schoon
Gents-Vlaams over al dat vurige geweld, de gevolgen voor de stad en het leven van de pompiers.
Start: Capitole, Zuid, Gent, om 10 uur
Deelnameprijs: leden Pasar 4 euro, niet-leden 5 euro
Inschrijven: vóór 21 maart via e-mail aan ericdedapper@skynet.be en het deelnamebedrag storten
op rekening 890-1340215-94
Info: Eric De Dapper, tel. 09-282 60 12, www.pasar.be/Depinte
Organisator: Pasar De Pinte - Zevergem

Celtic Fever 2011 – eerste lustrum
In 2011 bestaat de dansgroep ‘Celtic Spirit Dancers’ uit De Pinte vijf jaar.
Dit eerste lustrum wordt gevierd tijdens een Keltische show met Ierse en
Schotse dansen en muziek. De eerste jubileumeditie van Celtic Fever.
Het is dan ook al het vijfde jaar dat zij een wervelend avondspektakel met
ritmische Keltische
muziek en dansen zullen opvoeren, dat ongetwijfeld het publiek geestdriftig zal bezielen.
Ierse en Schotse ritmische dansen met zowel soft shoes en hard shoes,
overgoten met typische Keltische muziek, worden gebracht in een moderne uitvoering. De Ierse
muzikale groep ‘Joe Mullem & Friends’ zal de show aanvullen en een Schotse sfeer wordt er
doorheen geweven door de ‘Red Lion Pipeband’.
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Zaterdag 16 april 2011
Cultuurzaal OCP, Polderbos 20, De Pinte
Inkom: E 9,00 (voorverkoop), E 10,00 (aan de kassa).
Start van de show om 20 uur stipt (deuren open vanaf 19.30 uur).
Reservatie (genummerde plaatsen) en informatie:
- via e-mail: celticspiritdancers@gmail.com;
- telefonisch: 0496 13 16 09;
- op het secretariaat: Memlinglaan 14, 9840 De Pinte;
- via de website: www.celticspiritdancers.be.
Een aangename en ontspannende avond in de Keltische sfeer met nieuwe dansen en muziek
wordt alweer verzekerd.

Gezinsbond De Pinte organiseert:
• Only for men 2011
La Cucina Italiana
Op zoek naar de ware Italiaanse keuken
De perfecte risotto, de echte pasta, de ware pesto …
Of de ware Siciliaanse, Napolitaanse, Toscaanse … keuken
Met onder andere Crostini, Pappa al pomodoro, Tortillas con verdure e Fontina, Risotto al nero
di Deppia, Tettuccini alla Florentine, Calamari dell’imperatrice, Bruchetta con fragole e olive,
Fettucine, ostriche, gamberetti e rugola
Wanneer?
Wie?
Vereiste kennis:
Minimale uitrusting:
Prijs:
Beperking:
Inschrijven:
Betalen:

Vrijdag 11, 18 en 25 maart, 1 en 8 april 2011
Iedereen van het mannelijke geslacht
Geen
Aardappelmesje, snijplank, kookpot, Italiaans woordenboek,
een goed humeur
70 euro
Maximum 30 mannen
Piet Dhaenens, Hugo Verriestlaan 43, De Pinte
tel. 09 282 76 17 of 0473 22 21 95,
e-mail: piet.dhaenens@telenet.be
Na goedkeuring van het dossier en ontvangst van de overschrijving

Er worden minstens acht plaatsen voorbehouden voor nieuwe aspirant-meesterkoks!
• Een vormingsdag over Antwerpen, de Joodse wijk rond het Centraal station
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Zin in een daguitstap naar Antwerpen?
’s Morgens maken we een wandeling door de Joodse wijk.
We bezoeken de grote synagoge en eveneens een kleine verborgen familiesynagoge. Onze gids doorspekt zijn rondleiding
met anekdotes en Joodse grappen.
Een bezoek aan de Joodse wijk is niet af zonder een koosjere
maaltijd. Bij Hoffy’s krijgen we een uitgebreid middagmaal
voorgeschoteld met voorgerecht, hoofdgerecht, dessert en
frisdrank. Ondertussen vernemen we iets meer over de regels
en wetten van de Joodse keuken.
In de namiddag krijgen we een rondleiding in het totaal vernieuwde Centraal station.
Prijs:
E 35 (leden), E 40 (niet-leden)
Inbegrepen: gids, maaltijd, drank bij de maaltijd
Afspraak:
Zondag 27 maart 2011 om 8.45 uur
aan de hoofdingang van het station van
De Pinte of om 10 uur aan de inkom van het
station van Antwerpen
www.depinte.be

Beperking:
Inschrijven:

maximum twintig personen, inschrijving pas definitief na betaling
Seintje aan Greet Vanderbiesen, Polderdreef 99, tel. 09 282 85 77,
e-mail: greet.vanderbiesen@scarlet.be en betaling cash aan Greet Vanderbiesen of
door overschrijven op rekeningnummer 447 4597191 92 van Gezinsbond De Pinte,
Koning Boudewijnlaan 28, 9840 De Pinte met vermelding van je naam, ‘Antwerpen’,
aantal personen en plaats van afspraak.

Op de agenda bij Art @ De Pinte

Maart 2011:
• het volwassenenatelier start met de lessenreeks ‘Experimenteel
aquarelleren’ op groot doek
• het kinderatelier start met het project ‘Stof tot nadenken’, wat het
eindproduct zal worden voor de WAK-tentoonstelling
• kunstenaar van de maand is Jenny De Corte (zie ook pagina 14)
April 2011:
• het volwassenenatelier start met de lessenreeks ‘A Clockwork
Orange’ met gemengde technieken
• op 1, 2 en 3 april gaat het volwassenenatelier op weekend naar
Malvoisin, waar ondermeer enkele workshops plaatshebben met
een plaatselijke kunstenaar
• kunstenaar van de maand is Lieve De Vos (zie ook pagina 14)
• deelname aan de WAK met het kinder- en volwassenenatelier (zie
ook pagina 15)
Volwassenenatelier op woensdagavond van 19 tot 22 uur in de
Scheldeveldekelder.
Kinderatelier op woensdagnamiddag van 15 tot 18 uur in De Veldblomme.
Voor info kunt u terecht bij:
irene.demeurechy@skynet.be, voorzitter
karina.alisch@skynet.be, secretaris

Spelers VC Zevergem Sportief nodigen uit
Beste fuivende voetbalvrienden, naar jaarlijkse gewoonte
viert VC Zevergem Sportief het seizoenseinde met de nu al
legendarische ‘Kruipfuif’.
Met cocktailbar, dj diejay en guest dj.
Je wordt verwacht op vrijdag 29 april vanaf 21 uur in de
voetbalkantine van Zevergem (Boeregemstraat)!
Kaarten in voorverkoop te krijgen bij alle spelers aan 3 euro.
Op de avond zelf betaal je 5 euro aan de kassa.
Tot dan.
De spelers van VC Zevergem Sportief
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bibliotheek
Workshop ‘Bib bib Hoera!’
Op woensdag 8 december vond in de bib een workshop plaats rond het boekje ‘Bib, bib, hoera!’
van Brigitte Minne. Kinderen uit het eerste leerjaar konden onder begeleiding van vertel- en knutseljuf Sabine Hoosemans een eigen boekje maken. Plezier verzekerd!

Een leuke knutselnamiddag in de bib met verteljuf Sabine en vrijwilligster Ann.

En het resultaat mag er zijn. Elk kindje met een zelfgemaakt boekje: Bib, bib, hoeraaaaaaa!
Kinderen uit het eerste leerjaar kunnen nog altijd het gratis boek ‘Bib, bib, hoera!’ van
Brigitte Minne komen afhalen in de bib.
22

Jeugdboekenweek: 19 maart - 3 april 2011
Iedereen heeft geheimen, ook de bib. Om eerlijk te zijn, rekken
vol zelfs. Ze zijn overal. Soms liggen ze verborgen diep in een
verhaal, dan weer overduidelijk in een titel of als thema in een
avontuur. Die geheimen laten ontdekken door kinderen, dat is
onze missie tijdens deze Jeugdboekenweek. We laten het bruisen,
zorgen voor een kinderboekenfestijn en maken de leesmicrobe
zo besmettelijk mogelijk. Geen antibioticum kan helpen.
Geheim verhaal
Speciaal voor de Jeugdboekenweek schrijven en tekenen meer
dan 50 auteurs en illustratoren mee aan een geheim vervolgverhaal! Herken jij wie wat schreef of tekende? Lees en raad
mee vanaf 7 februari, precies 40 dagen voor de start van de
40ste Jeugdboekenweek. Elke dag verschijnt een stukje verhaal,
in beeld of tekst, op www.jeugdboekenweek.be.
www.depinte.be

Tijdens de Jeugdboekenweek zelf wordt het verhaal vervolgd. Dan werken een aantal auteurs en
illustratoren in de openbare bibliotheken er ter plekke aan verder.
Spel
De klassen kunnen opnieuw een spel komen spelen in de bib: ‘Geheim gezocht’. Bedoeling is om
via allerlei opdrachtjes in de bib het geheim te ontrafelen.
Ballon
Elk kind dat tijdens de jeugdboekenweek de bib bezoekt, krijgt een mooie ballon mee.

Nieuwe dvd’s
Onze dvd-collectie werd opnieuw uitgebreid met een aantal films: Psycho, The Elephant Man,
The Big Lebowski, Karakter, The Kite Runner, The Green Mile, Moulin Rouge, The Curious Case of
Benjamin Button, Monty Python and the Holy Grail, Marcello Marcello, Millennium-trilogie, The
Wrestler, Inception, Milk, The Imaginarium of Doctor Parnassus, The Road, The Hurt Locker, Paniek
in het dorp, Hoe tem je een draak, Alice in Wonderland, The Wild, Fantastic Mr. Fox, Up … en een
aantal tv-reeksen zoals de Paradijsvogels en de Collega’s.
Deze titels kunnen voor drie weken uitgeleend worden aan 1,25 euro per dvd met een maximum
van twee dvd’s per kaart.

Sluitingsdagen en openingsuren
De bibliotheek is gesloten op maandag 25 april (paasmaandag).
Openingsuren
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
zaterdag

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

sport
Sportdienst De Pinte organiseert:
In deze Infokrant vindt u informatie over de sportkampen in de paasvakantie en de zomervakantie
en de sportactiviteiten voor senioren. Voor de kinderen en de jongeren kondigen wij de Buitenspeeldag en Kriebelmania aan. Tot slot vindt u een artikel over de nieuwe lessenreeks Start
to Run©.
Met vragen, opmerkingen of voor inschrijvingen kunt u altijd terecht bij:
Sportdienst De Pinte
Ontmoetingscentrum Polderbos
Polderbos 20, 9840 De Pinte
tel. 09 280 98 40
e-mail: sportdienst@depinte.be
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Activiteiten voor 55-plussers
• Seniorenturnen op donderdag van 17 tot 18 uur
• Curve bowl op dinsdag van 14 tot 17 uur
• Fiets- en wandeltochten in samenwerking met Okra
Meer info: zie vorige Infokrant of contacteer Sportdienst De Pinte.

Sportkampen
Tijdens de schoolvakanties organiseert de sportdienst altijd een sportkamp voor kleuters en
kinderen van de lagere school.
De sportkampen voor kinderen van de lagere school vinden altijd plaats van 9 tot 12 uur
en van 13 tot 16 uur. Er is opvang voorzien vanaf
8 uur en tot 18 uur.
De sportnamiddagen voor de kleuters vinden plaats van 13 tot 16 uur en ook hier is er
opvang voorzien tot 18 uur.
Overzicht sportkampen + inschrijvingsdata:
Sportkamp paasvakantie
van maandag 18 april tot en met vrijdag 22 april 2011
-> Inschrijven op dinsdag 1 maart
Sportkampen zomer 2011
Kamp 1: van maandag 4 juli tot en met vrijdag 8 juli 2011
-> Inschrijven op dinsdag 10 mei
Kamp 2: van dinsdag 12 juli tot en met vrijdag 15 juli 2011
-> Inschrijven op woensdag 11 mei
Kamp 3: van maandag 22 augustus tot en met vrijdag 26 augustus 2011
-> Inschrijven op donderdag 12 mei
Vanaf 2011 kunnen activiteiten van de sportdienst enkel nog worden betaald via overschrijving.
Na bevestiging van de inschrijving kunt u het inschrijvingsstrookje bij ons binnenbrengen. Nadien
wordt een overschrijvingsformulier per post opgestuurd.
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Verdere info in verband met de thema’s van de kampen kunt u vinden in de folders die uitgedeeld
zullen worden in de scholen van De Pinte - Zevergem. Deze kunnen ook aangevraagd worden bij
de sportdienst (tel. 09 280 98 40) of via sportdienst@depinte.be.

Start to Run©
Je denk al langer dat het dringend tijd wordt voor meer beweging, maar je komt er nog niet aan
toe? Geef jezelf een nieuwe kans met een Start to Run©!
Het concept is intussen bekend: ongeacht je leeftijd, leer je op slechts tien weken een goede én
gezonde conditie opbouwen en kan je een afstand van vijf kilometer lopen.
De unieke werkwijze garandeert op de meest verantwoorde wijze dit ambitieuze doel aan te
pakken. Onder begeleiding van een gekwalificeerd lesgever en aan de hand van een specifiek programma, train je naar eigen vermogen. En wees maar gerust, op het einde van de lessenreeks ben
ook jij perfect in staat die vijf km te lopen!
Je conditie en uithoudingsvermogen zal sterk verbeteren, waardoor je langer actief kan blijven. Niet
alleen op sportief vlak, maar ook in het dagelijkse leven voel je een toegenomen kwaliteitsverbetering. Kortom, we raden lopen aan voor jong en oud!
www.depinte.be

Vanaf donderdag 17 maart gaat er in De Pinte een nieuwe lessenreeks Start to Run© voor 18plussers van start.
De deelnemers komen gedurende tien weken - telkens op donderdagavond van 19 tot 20 uur samen aan de atletiekpiste Moerkensheide. Deze begeleide sessies worden verder aangevuld met
individuele trainingen die de deelnemer volgens het schema op eigen initiatief verder afwerkt.
Deze lessenreeks wordt georganiseerd door de gemeentelijke Sportdienst en Atletiek De Pinte in
samenwerking met de Joggingclub De Pinte.
De kostprijs voor deze lessenreeks bedraagt 20 euro (30 euro voor niet-inwoners).
Voordelen van deelname aan Start to Run© bij een atletiekvereniging van de
Vlaamse Atletiekliga:
• deelnemers zijn verzekerd bij de Vlaamse Atletiekliga
• deelnemers ontvangen het officiële Start to Run©-diploma
• begeleiding enkel door ervaren jogbegeleiders
• tegemoetkoming bij uw ziekenfonds (raadpleeg hiervoor uw ziekenfonds)
• korting bij deelname aan Start to Run©-happenings
• speciale kortingen bij Start to Run©-partners Runnersworld
Alle info vind je op de officiële website www.val.be.
Inschrijven en betalen kan enkel via starttorun@atletiekdepinte.be.
Let op: Inschrijven vóór 11 maart 2011.

Kriebelmania
Op donderdag 21 april 2011 gaan we met de kinderen van
het vijfde en zesde leerjaar die deelnemen aan ons sportkamp
in de paasvakantie naar Kriebelmania. Wij willen ook de
kans geven aan de jongens en de meisjes van het eerste en
tweede middelbaar om hieraan deel te nemen.
Geïnteresseerden kunnen ons altijd telefonisch verwittigen via
het nummer 09 280 98 40. Gelieve vóór 31 maart je deelname te bevestigen bij de sportdienst. Dan kunnen wij een
bus inlassen en eventueel een extra begeleider (afhankelijk
van het aantal inschrijvingen). Onder begeleiding van lesgevers van de sportdienst kunnen geïnteresseerde jongens en
meisjes mee met de bus vanaf het Ontmoetingscentrum. Ter
plaatse zijn de deelnemers vrij en beslissen ze zelf met welke
sporten ze willen kennismaken.
De kostprijs voor een dagje sport en plezier bedraagt 4 euro.
Wat?
Avonturensportdag voor jongeren van tien tot achttien jaar. Op deze dag kunnen ze naast de
traditionele sporten ook kennismaken met tal van uitdagende sporten zoals klimmen, deathride,
rafting, schietsporten, mountainbike, duiken en nog vele andere.
Wanneer?
Donderdag 21 april 2011
Waar?
Provinciaal Domein Puyenbroeck (Wachtebeke)
Indien je meer info wenst:
Bloso-Inspectiedienst Oost-Vlaanderen
tel. 09 243 12 80, e-mail: inspectie-oost-vlaanderen@bloso.be
Provinciebestuur Oost-Vlaanderen – dienst sport
tel. 09 243 12 31 32, e-mail: sportpromotie@oost-vlaanderen.be
Indien je nog vragen hebt, kan je ook altijd terecht bij de sportdienst, Polderbos 20, De Pinte,
tel. 09 280 98 40, e-mail: sportdienst@depinte.be.
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DanceReaction De Pinte
Wat?
1. Audities en Choreo ClipDance (middelbaar, geboortejaar 1999 en vroeger)
2. Gratis kennismaking met de dansactiviteiten
a. Kleuters vanaf geboortejaar 2007 (volgend schooljaar in
2e kleuterklas)
b. Lagere school
c. Middelbaar
d. Volwassenen: Zumba®
Dé ideale manier om de verschillende dansstijlen te ontdekken.
Locatie
OCP, Polderbos 20, 9840 De Pinte
Wanneer
ClipDance: 15 én 22 maart – nadien choreo op 5, 26 april en
3, 10, 17, 24, 31 mei
Gratis Kennismaking op 1, 2, 4, 5, 6, 8 of 9 april 2011
Voor wie?
Vanaf de 3e kleuterklas tot en met Middelbaar++
Lagere School: New Style, Hedendaags Musical Dance, Let’s Dance en HipHop StreetJazz
Middelbaar: New Style, Hedendaags Musical Dance en ClipDance
Volwassenen: ZUMBA®
Info
Meer info kan je vinden op de website www.DanceReaction.be, waar je ook het uurrooster kunt
opvragen bij ‘Info-aanvraag’.
Verantwoordelijke dagelijks bestuur: Rita Termote, 0475 94 42 91

Krulbollen in Het Wijngaardeke
Vanaf dinsdag 26 april 2011 start Buurtvereniging Het Wijngaardeke weer met hun wekelijkse
avond krulbollen op het terrein in hun wijk. Start telkens om 18.30 uur. Voor wie dit uur te vroeg
is, geen probleem; hij kan later starten met deelnemen.
Het krulbollen is recreatief (geen prijzen te winnen) en staat open voor iedereen, ook mensen van
buiten de wijk. Deelnemen is gratis en er zijn krulbollen ter beschikking voor de spelers.
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Er wordt elke week gespeeld op dinsdag, tot en met 13 september 2011. Bij slecht weer op dinsdag
wordt er gespeeld op donderdag (als het weer dan goed is). Krulbollen is een buitensport en kan
enkel plaatsvinden bij goed weer.
Buurtvereniging Het Wijngaardeke
Willy Hoof
Het Wijngaardeke 32
Tel. 0494 67 34 08
E-mail: willy.hoof@telenet.be

TK Olympia De Pinte turnt de klok rond!
Bent ook u benieuwd naar al dat Pints turntalent?
Kom dan zeker langs op zaterdag 30 april 2011 in de sporthal van de
gemeentelijke basisschool in De Pinte, want TK Olympia De Pinte nodigt u
graag uit op haar tweede turnmarathon.
www.depinte.be

Gymnasten turnen non-stop van 9 tot 21 uur en laten u graag zien wat ze dit jaar geleerd hebben.
Speciaal voor u zwieren ze aan de rekstok, balanceren ze op de balk, zweven ze over de airtrack …
Ze onthullen wat halve reuzenzwaai, kiekenzit, salto … is en tonen u nog veel meer.
Trommel familie, vrienden en sympathisanten op en wees erbij. De inkom is gratis. Hongerigen en
dorstigen voorzien we graag van een hapje en een drankje.
Wat? Turnmarathon TK Olympia De Pinte
Wanneer? 30 april 2011, van 9 tot 21 uur
Waar? Sporthal Gemeentelijke Basisschool De Pinte, Polderbos
Inkom? gratis
Meer info? www.tkodepinte.be

Nieuw tennisseizoen 2011
Tennisclub De Pinte schiet binnenkort het nieuwe tennisseizoen op gang met de vernieuwing van het lidmaatschap
en inschrijving van nieuwe leden.
Er werd dit jaar nogal wat gesleuteld aan de tariefstructuur,
met voornamelijk drie doelgroepen voor ogen:
• jeugdleden tot en met zestien jaar (voorheen tot twaalf
jaar)
• senioren (leden van 65 jaar en meer)
• globaal tarief families
U verneemt er alles over tijdens de inschrijvingsmomenten op 12, 13, 19 en 20 maart 2011 telkens
van 10 tot 12.30 uur in het clubhuis, Polderbos 3.
U kunt daarna uiteraard ook nog lid worden: elke zaterdag van begin april tot eind september in
het clubhuis van 11 tot 12 uur, maar … dan betaalt u wel 10 euro meer!
Tijdens de inschrijvingsmomenten
• is Tennisschool De Pinte ook aanwezig; u verneemt er alles over lessen, stages, seniors taste tennis, start to tennis, enzovoort
• kunt u ook inschrijven voor:
o een ‘vast uur’ op de overdekte terreinen in de winterperiode (1 oktober 2011 tot 31 maart
2012)
o allerlei clubtornooien
Zie ook: www.tkdepinte.be en www.tsdp.be

Jaarlijks badmintontornooi
Al vele jaren heeft Gezinssportfederatie badminton zijn jaarlijks badmintontornooi. Ook dit jaar
staan zij in voor een dag vol plezier en sportiviteit.
Op zondag 6 maart 2011 wordt het OCP in beslag genomen voor de wedstrijden.
Dubbel heren en dubbel dames van 9 tot 12.30 uur
Dubbel gemengd vanaf 13 uur
Er zijn verschillende niveaus: echte beginner, beginner, matig, sterk.
Heb je zin om je talenten eens te testen met anderen? Neem dan contact op en schrijf je in.
Ook supporters zijn van harte welkom, hoe meer zielen hoe meer vreugde. Wil je eens zien hoe
vier mensen zich zot meppen op een pluim en er nog plezier aan beleven ook, kom gerust af. In de
cafetaria vindt u de nodige dorstlessers en er zijn ook broodjes voorzien.
Inschrijven kan via e-mail: gsfbddepinte@telenet.be.
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Joggingclub De Pinte, ook iets voor jou?
Vijf goede redenen om langs te lopen bij Joggingclub De Pinte:
• je bent besmet door een loopmicrobe
• je bent overtuigd dat joggen een veelzijdige buitensportactiviteit is
• je vindt samen joggen plezant
• je wilt je gezondheid en je conditie onderhouden of verbeteren
• je wilt je sportieve voornemens in 2011 waarmaken
Afspraak: elke 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 groepjes
en op eigen tempo. Kom gerust eens vrijblijvend langs!
Joggingclub De Pinte steunt actief de Start to Run©-activiteit van de gemeentelijke sportdienst met
de atletiekclub. Daarna kan je bijvoorbeeld probleemloos verder blijven lopen bij JCDP!
Meer info? Contacteer Geert Deconinck (tel. 09 282 48 24, e-mail: jcdepinte@gmail.com) of kijk
op onze totaal vernieuwde website www.jcdepinte.be.

jeugd
Buitenspeeldag 2011
Op woensdag 6 april 2011 slaan de jeugddienst en de sportdienst opnieuw de handen in elkaar voor de organisatie van
de Buitenspeeldag. Het is de bedoeling om zo veel mogelijk
kinderen en jongeren van De Pinte buiten te laten spelen en
sporten.
Welke activiteiten er precies op het programma staan, zal je
later vernemen. Het belooft alvast een leuke namiddag te
worden. Meer informatie kan je krijgen bij de gemeentelijke jeugddienst en sportdienst en via
www.depinte.be.

Speelplein Amigos: werking Pasen 2011
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Wilt u uw kind in de paasvakantie enkele fantastische en avontuurlijke vakantiedagen laten beleven?
Dan is speelplein Amigos de oplossing! Uw kinderen kunnen de eerste week van de paasvakantie,
van 11 tot 15 april 2011, op het speelplein terecht.
Voor wie?
- Elke dag voor kinderen tussen drie en twaalf jaar, die al naar school gaan en zindelijk zijn.
- Elke dinsdag- en dondernamiddag voor tieners van het eerste en tweede middelbaar.
De activiteiten van het speelplein vinden plaats in de gebouwen van de gemeentelijke basisschool,
Polderbos 1 in De Pinte.

www.depinte.be

Start en einde van de activiteiten?
De activiteiten vinden elke dag plaats van 9 tot
12 uur en van 13.30 tot 16.30 uur. Voor, na en
tussen de activiteiten is er opvang voorzien.
Vooraf inschrijven hoeft niet!
Informatie?
De folders met meer informatie zullen begin
maart 2011 worden verdeeld via de scholen in
De Pinte en Zevergem. Voor andere geïnteresseerden, leggen we een adressenlijst aan, zodat
je ook de nodige folders kan ontvangen. Geef gerust uw gegevens door aan de jeugddienst (e-mail:
jeugddienst@depinte.be).

Jonge Pintse creatievelingen gezocht
Recent grootschalig sociologisch onderzoek
toont aan dat 37 % van de Vlamingen een artistieke hobby beoefent in de vrije tijd. Opvallend is
de grote participatie van jongeren in deze sector
(64 % 14- tot 17-jarigen en 40 % 18- tot 35jarigen).
In het jeugdbeleidsplan van 2011-2013 is de prioriteit jeugdcultuur en wil Gemeente De Pinte
de jonge amateurkunstenaars binnen De Pinte
leren kennen en kijken hoe men hen kan ondersteunen en promoten.
Wat wordt allemaal gezien als een creatieve hobby? Een aantal voorbeelden: fotografie, een instrument bespelen, tekenen, multimedia (game-ontwerp), film, poëzie, pop- of rockmuziek spelen
in een groepje, schilderen, dans, textielkunsten, artikels schrijven, zang, dj’s en/of elektronische
muziek maken, in een muziekband spelen, toneel of theater spelen, muziek spelen in fanfare en
brassband, zingen, romans of kort verhalen schrijven, rap, grafische vormgeving, graffiti …
Ben jij creatief bezig of ken je mensen die een creatieve hobby hebben? Stuur dan hun gegevens met onderstaand formulier door naar de jeugddienst (OCP, Polderbos 20, 9840 De Pinte, tel.
09 280 98 43, e-mail: jeugddienst@depinte.be).
Groepsnaam (indien in groepsverband): .......................................................................................
Creatieve hobby: .........................................................................................................................
Contactpersoon: ..........................................................................................................................
Adres: . ........................................................................................................................................
Telefoon/gsm: ..............................................................................................................................
E-mail: .........................................................................................................................................
Eventuele moeilijkheden, bedenkingen, wensen: .........................................................................

Jongerengids.be, het jongeren informatieportaal!
Midden januari 2011 lanceerde het Vlaams Informatiepunt Jeugd en de Vlaams minister van
Cultuur, Jeugd, Gelijke kansen en Brussel jongerengids.be, de gids bomvol tips. Deze drie
kersverse informatieve gidsen en bijhorende
websites willen kinderen, tieners en jongeren
correct informeren en hen wegwijs maken in het
grote informatieaanbod.
Onder de naam jongerengids.be vind je zowel online, op de websites, als offline, in de gidsen,
actuele en allesomvattende informatie voor drie leeftijdsgroepen: kinderen van acht tot elf
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jaar, tieners tussen twaalf en vijftien jaar en jongeren ouder dan zestien jaar. Jongerengids.be wordt
het nieuwe decor voor info op maat.
Gezondheid, vrienden, internet, geld, werk, seks, wonen, school, rechten, natuur … het is slechts
een greep uit de verschillende thema’s die aangereikt worden.
De gidsen en de websites zijn enerzijds opgevat als vertrekpunt van waaruit kinderen, tieners en
jongeren een antwoord kunnen zoeken op hun vragen. Anderzijds is het ook een informatieportaal voor iedereen die gewoon nieuwsgierig is. Het is de bedoeling om jongeren degelijk te
informeren en hen tegelijk een middel aan te reiken om hun eigen weg te vinden in het informatieaanbod, want informatie maakt keuzes mogelijk.
Via de scholen krijgen alle leerlingen uit het derde en vierde leerjaar, eerste en tweede jaar secundair onderwijs en het vijfde en zesde secundair onderwijs, een informatiegids.
Je kunt ook een exemplaar afhalen bij de jeugddienst (OCP, Polderbos 20, De Pinte).

Vakantiejobs WZC Scheldevelde
Vakantiejobs voor juli en augustus 2011 in het
Woonzorgcentrum (WZC) Scheldevelde:
Verzorging
Jobinhoud: wassen, aankleden, hulp bij maaltijden van onze bewoners
Voorwaarden: minimum achttien jaar zijn,
zelfstandig kunnen werken, bij voorkeur een
opleiding verpleegkundige, verzorgende of geneeskunde genieten
Keuken
Jobinhoud: afruimen, opdienen, afwassen, broodmaaltijden bereiden voor onze bewoners
Voorwaarden: minimum achttien jaar zijn, zelfstandig kunnen werken
Onderhoud en wasserij
Jobinhoud: poetsen van de bewonerskamers en de algemene delen van het woonzorgcentrum.
Ophalen van de vuile was bij de diensten, sorteren, wassen, plooien en strijken. Ronddelen van
propere was bij de bewoners.
Voorwaarden: minimum achttien jaar zijn, zelfstandig kunnen werken
Kine
Jobinhoud: begeleiden van bewoners bij gangrevalidatie en bewegingsoefeningen
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Wij zoeken personen met voldoende inlevingsvermogen, die bejaarden graag zien en geduldig
zijn.
Wij bieden een aangename werksfeer, een goede opvang en begeleiding, de mogelijkheid om zelfstandig het werk uit te voeren, de mogelijkheid om in team te werken en een goede verloning.
Kandidaten kunnen zich wenden tot de verantwoordelijke van het WZC:
Martine De Bouver
Kasteellaan 41, 9840 De Pinte
Tel. 09 280 72 95, fax 09 282 32 54
e-mail: martine.debouver@ocmwdepinte.be

Tweede vakantiejobbeurs
Na het grote succes van de eerste vakantiejobbeurs in maart 2010 richt de ACV jongerenkern van
De Pinte voor de tweede maal een vakantiejobbeurs in op zaterdag 26 maart 2011 van 14 tot 17
uur in het OCP (Polderbos 20, De Pinte).
Jongeren vanaf vijftien jaar kunnen er kennis maken met de vakantiejobs aangeboden door bedrijven uit de buurt.
Iedereen is van harte welkom.
Voor meer inlichtingen kunt u terecht bij Antoine van Nieuwenhuyze, antvn@belgacom.net.
www.depinte.be

19de Tweedehandsbeurs
De dienst Opvanggezinnen van het OCMW De Pinte organiseert op zaterdag 2
april 2011 van 13.30 tot 16.30 uur haar 19de Tweedehandsbeurs.
Waar? In de Gemeentelijke Basisschool, Polderbos 1, De Pinte
Wat? - speelgoed, kinderfietsen
- kindermateriaal zoals buggy’s, bedjes en andere
- kinderkledij in goede staat (tot twaalf jaar)
Voor verdere info:
OCMW De Pinte, Dienst Opvanggezinnen, Kasteellaan 41, De Pinte, tel. 09 282 23 03

WATT in de klas?

Techniekschoolfeest, niet voor ‘WATT’jes
Zondag 27 maart 2011
van 11 tot 17.30 uur
Interactieve tentoonstelling:
Kleuterafdeling:
• dorp, huis en tuin
• techniek in boeken
• wielen
Lagere afdeling:
• transport
• constructies en materiaal
• informatie en communicatie
• innovatief ‘de bedenkers’
• energie en elektriciteit
• design, erfgoed en kunst

Live ‘Techno’koers
Gent - Wevelgem
High-tech Diner
Technobar

Gemeentelijke Basisschool
Polderbos 1, 9840 De Pinte
tel. 09 282 64 02
www.gemeenteschooldepinte.be

Boekenfeest! in de Vrije Basisschool De Pinte
Tijdens het weekend van 19 en 20 maart 2011
viert de Vrije Basisschool feest naar aanleiding
van de Vlaamse jeugdboekenweek.
Het Boekenfeest vindt plaats in en rond de sportzaal (ingang Polderdreef) en is voor iedereen
gratis toegankelijk op zaterdag en zondag van
11 tot 18 uur.
De ouderraad organiseert naar jaarlijkse gewoonte een boekenbeurs met een ruim aanbod aan
lees- en prentenboeken voor kleuters en kinderen van de lagere school. Er is ook een toffe
selectie boeken voor tieners en volwassenen.
Er zijn tal van activiteiten:
• de burgemeester en leerlingen uit het zesde lezen voor op het Grote Leesbed
• er is een zoekwedstrijd voor kinderen
• een grappige ‘voel’wedstrijd voor volwassenen
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• een spannende quiz op zaterdagavond
• een akoestisch optreden ‘Woolf’ op zondag om 11.30 uur (jong talent, oud-leerlingen)
Zouden ze het succes van vorig jaar evenaren? Beluister een voorproefje
op www.myspace.com/woolftheband.
• een ludieke inzameling van ‘uitgelezen’ boeken voor de klasbibliotheken
Wij nodigen u in het bijzonder uit op de tentoonstelling met werk van illustrator Tom Schamps,
bekend om zijn illustraties in kinderboeken, magazines en kranten.
Ons gezellige praatcafé met drankjes en allerlei zoete en
zoute hapjes is continu open.
Iedereen van harte welkom!

welzijn
Wachtlijsten
zaterdag 26 februari: Dr. G. Vandecasteele
zondag 27 februari: Dr. D. Van Renterghem
zaterdag 5 maart: Dr. P. Moisse
zondag 6 maart: Dr. P. Moisse
zaterdag 12 maart: Dr. M. De Smet
zondag 13 maart: Dr. M. De Smet
zaterdag 19 maart: Dr. P. Moisse
zondag 20 maart: Dr. P. Moisse
De volgende data kunt u vinden op www.depinte.be > Leven & Wonen > Welzijn > Wachtlijsten
van zodra deze beschikbaar zijn.
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.
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Dokter van wacht 		
Tandarts van wacht		
Apotheker van wacht		

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

50 nieuwe kinderen zouden graag hun vakantie in Vlaanderen
doorbrengen
Zoals elk jaar komen er door de zorgen van Euro-Children kinderen uit probleemgebieden in Europa
op vakantie in Vlaamse gastgezinnen. We verwelkomen dit jaar ongeveer 120 kinderen, waarvan
50 die voor de eerste maal komen. Ze wonen in Slovakije, Kroatië, Bosnië & Herzegovina.
Dankzij de aansluiting bij de Europese Unie is de economische toestand in Slovakije zeker verbeterd.
Toch is er nog altijd een deel van de bevolking waarvan de levensstandaard heel laag is. Het is uit
deze groep dat de kinderen geselecteerd worden.
Voor Kroatië en Bosnië & Herzegovina gaat het om kinderen uit gezinnen die de oorlog hebben
meegemaakt. Het zijn meestal ontheemde families, die niet terug naar hun geboortestreek kunnen
omdat daar alles verwoest is. Moeizaam bouwen ze een nieuw bestaan op.
Euro-Children werkt bewust mee aan de gedachte dat men de mensen ter plaatse moet helpen, om
zo de migratiestroom te kunnen stoppen.
De meeste kinderen komen elk jaar terug naar hetzelfde gastgezin, maar er zijn ook telkens nieuwe
kandidaten. Dit jaar verwachten we 50 jongens en meisjes tussen negen en twaalf jaar, die voor de
eerste maal naar Vlaanderen zullen komen. Voor hen zoekt Euro-Children nieuwe gastgezinnen die
op hun beurt vriendschapsbanden willen onderhouden met deze kinderen en hun ouders.
Kandidaat gastgezinnen kunnen contact opnemen via tel. 03 247 88 50, of e-mailen naar
info@eurochildren.be. Bijkomende informatie vindt u op de website www.eurochildren.be.
Vergeet de kinderen uit het nieuwe Europa niet!
www.eurochildren.be

Solidariteitsfeest voor de Kwango
Zaterdag 2 april 2011

vzw Vrienden van de Kwango
OCP (Ontmoetingscentrum Polderbos), Polderbos 20, De Pinte
18 uur: maaltijd
20 uur: gastspreker Guy Poppe
Inkom
18 euro voor volwassenen
9 euro voor kinderen tot twaalf jaar
(voor welkomstdrankje, maaltijd én gastspreker)
De vzw Vrienden van de Kwango laat haar jaarlijks solidariteitsfeest sinds enkele jaren plaatsvinden
in De Pinte. Onze succesformule: een verzorgde maaltijd en een boeiend informatief luik.
Dit jaar is Guy Poppe aan het woord. Hij is gewezen radiojournalist bij de VRT
Bij het brede publiek is hij vooral bekend als Afrikaspecialist.
Jarenlang heeft hij verslag uitgebracht en reportages gemaakt over Afrika, hij bezocht
Congo minstens twintig keer. Guy Poppe doceert aan verscheidene hogescholen en
universiteiten en wordt algemeen erkend als de absolute autoriteit op het gebied van
Congo en zijn problematiek.
Graag inschrijven tegen 25 maart 2011
via vriendenvandekwango@skynet.be.
Voor meer info: Rita Stevens, tel. 09 220 52 59

vzw Home Thaleia op missie naar Beijing
U kunt een verslag lezen op www.depinte.be onder Nieuws.
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politie
Resultaten snelheidscontroles
Datum
Plaats
		

Toegelaten
snelheid

Aantal
overtredingen

4 november
10 november
17 november
18 november
22 november
1 december
6 december
8 december
12 december
12 januari
14 januari
17 januari
22 januari
25 januari
26 januari

70 km/h
50 km/h
50 km/h
50 km/h
50 km/h
50 km/h
50 km/h
70 km/h
90 km/h
70 km/h
50 km/h
50 km/h
90 km/h
50 km/h
50 km/h

15 %
7%
18 %
13 %
4%
34 %
1%
16 %
2%
2%
7%
7%
6%
10 %
9%

Grote Steenweg
’t Kruisken
Nieuwstraat
Langevelddreef
Polderdreef
Florastraat
Polderdreef
Grote Steenweg
N60 De Pinte
Grote Steenweg
Nieuwstraat
’t Kruisken
N60
Langevelddreef
Baron De Gieylaan

nieuws uit de raden
Samenvatting van de gemeenteraad van 22 november 2010
• Kennisname niet aanvaarden schepenmandaat: Philippe D’Hondt, raadslid, verzaakt aan het
ambt van schepen dat hij zou opnemen op 1 januari 2011.
Frans Naessens wordt verkozen als vijfde schepen met ingang van 1 januari 2011.
• verlenging gemeentelijk retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein, van 1 januari 2011 tot 31 december 2013.
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• Civiele veiligheid/brandweer: goedkeuring definitieve overeenkomst operationele prezone OostVlaanderen Centrum.
•
•
•
•

Kennisname budgetwijziging nummer 2 (2010) van het OCMW.
Kennisname budget 2011 van de Kerkfabriek Sint-Nicolaas van Tolentijn.
Goedkeuring wijzigingen nummer drie en vier van het gemeentebudget 2010.
Goedkeuring kapitaalverhoging Publi – T.

• Vastlegging verlofregeling 2011 voor gemeentepersoneel. De compensatiedagen worden vastgelegd op 2 mei, 3 juni en 30 december 2011.
• Open verklaring betrekking financieel beheerder (m/v) in contractueel verband voor bepaalde
duur overeenkomstig de aanwervingsprocedure.
Punten aangevraagd door raadsleden:
• Bespreking maatregelen betreffende de structurele wateroverlast in de wijk Neerhof / Warande.
Vraag naar resultaten watertoets bij de nieuwe verkaveling. Het probleem kan opgelost worden
www.depinte.be

door een volwaardige riolering aan te leggen. Bij een concrete verkaveling werd de verkavelaar er
al op gewezen dat er een waterbuffer of bufferbekken aangelegd moet worden. Opvolging door
het studiebureau en in het kader van het budget 2011.
• Vraag stand van zaken kunstgrasvelden op de te ontwikkelen nieuwe sportinfrastructuur aan
Moerkensheide. Omwille van een aanzienlijke boeteclausule bij niet-uitvoering en aangezien er
op dat ogenblik geen goedgekeurd RUP was voor Moerkensheide heeft het college beslist niet in
te tekenen. De tweede fase voor subsidieaanvragen start in 2014.
• Bespreking oprichting gemeentelijke commissie betreffende de aanpassing van de gemeentelijke
vzw’s aan het Gemeentedecreet. De oprichting zal behandeld worden tijdens de volgende gemeenteraad.

Samenvatting van de gemeenteraad van 20 december 2010
• Goedkeuring dotatie 2011 voor Politiezone Schelde-Leie: 807 031,11 euro voor de gewone begroting en 44 972,57 euro voor de buitengewone begroting.
• Wijziging personeelsbehoefteplan gemeentepersoneel:
- de functie verantwoordelijke financiële dienst wordt ingedeeld in niveau B – rang Bv - graad
B1-B3
- de functie diensthoofd secretariaat wordt ingedeeld in niveau C – rang Cx - graad C4-C5
- de functie diensthoofd Burgerzaken wordt ingedeeld in niveau C – rang Cx - graad C4-C5
• Goedkeuring ontwerp en raming voor het oprichten
van een gebouw bestemd voor de buitenschoolse
kinderopvang en enkele aanverwante activiteiten, op
het braakliggend terrein naast de serviceflats in de
Bommelstraat.
• Goedkeuring budget 2011 en meerjarenplan 20112014 van het OCMW De Pinte.

Samenvatting van de gemeenteraad van 21 december 2010
• Goedkeuring (aangepast) ontwerp, bestek en raming (55 645,53 euro) voor de heropbouw van
de berging op het kerkhof in Zevergem met integratie van een openbaar toilet.
• Oprichting gemeenteraadscommissie ‘gemeentelijke verzelfstandiging’, om de bestaande structuren en gemeentelijke administratie in overeenstemming te brengen met de bepalingen betreffende verzelfstandiging zoals bepaald in het Gemeentedecreet.
• Goedkeuring nieuwe leerplannen gemeentelijke basisschool.
• Wijzigiging evaluatieperiode uit de rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel.
• Vaststelling aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting voor 2011 op 7,2 %.
• Vaststelling gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing 2011 op 950.
• Goedkeuring budget 2011 en Meerjarenplan 2011-2014. Beide documenten zijn beschikbaar via
www.depinte.be > Bestuur > Beleid.
Punten aangevraagd door raadsleden:
• Bespreking stand van zaken dossier erfgoed: erfgoedlijst, erfgoedwandeling, verklarende bordjes,
databank. Er wordt een erfgoedraad opgericht (zie ook Infokrant januari - februari 2011). De
erfgoedraad zal, samen met de cultuurraad en Gecoro, de gemeente adviseren inzake erfgoed.
• Vraag naar de stand van zaken betreffende het reglementeren van de bouw van meergezinswoningen. De dienst Stedenbouw is momenteel bezig met het opmaken van een gemeentelijke
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verordening, gepland voor 2011. De afbakening van de RUP Centrumbocht is al besproken in de
Gecoro.
• Vraag naar informatie over de concessieovereenkomst voor het OCP en de verplichte drankafname. Er wordt een verhoogde vergoeding betaald door de concessiehouder sinds het vervallen
van de drankafnameverplichting bij de drankleverancier. De verenigingen dienen nog altijd hun
drank via de concessiehouder te bestellen.

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.
MINA-raad 2010-11-18:
• Advies betreffende uitbreiding natuurreservaat Scheldemeersen
• Advies aanplant bomen Stijn Streuvelslaan
Gecoro 2010-11-25:
• Bespreking stand van zaken RUP zonevreemde gebouwen
• Advies betreffende uitbreiding natuurreservaat Scheldemeersen
• Voorstelling verkavelingsaanvraag Bommelstraat

meldingen
Contactformulier
Hebt u vragen, opmerkingen, klachten of suggesties in verband met onze gemeente?
Vul onderstaand formulier in. U vindt ook een Contactformulier op www.depinte.be onder ‘Leven
& Wonen’ (elektronische verzending mogelijk).
• Defecten aan de openbare verlichting kunt u melden via www.straatlampen.be
of via het gratis nummer 0800 6 35 35.
• Meldingen van sluikstorten kunnen rechtstreeks doorgegeven worden aan de milieudienst,
milieudienst@depinte.be, tel. 09 280 80 24 (milieuambtenaar Ingrid Scheerlinck).
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Noteer hieronder uw vraag, probleem of opmerking.
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Noteer hieronder het adres indien uw opmerking een bepaalde plaats betreft.
Straat en nummer: . ....................................................................................................................
Beschrijving van de plaats: ..........................................................................................................
Gelieve steeds uw persoonlijke gegevens te noteren, zo kunnen we u op de hoogte houden.
Naam + voornaam: .....................................................................................................................
Straat + nummer: .......................................................................................................................
Postcode + gemeente: ................................................................................................................
Telefoon: ....................................................................................................................................
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

