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• 1e Doe-aan-sportbeurs | zie pag. 24
• Een nieuwe bibliotheek voor De Pinte | zie pag. 20
• Kies voor goedkopere groene energie via Provincie Oost-Vlaanderen | zie pag. 9
• Sportdienst De Pinte zoekt Sportpromotor | zie pag. 23

Agenda

wo. 27/4
za. 7/5
za. 7/5
za. 14/5
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)
Algemeen nummer gemeente
09 280 80 80

za. 11/6
zo. 12/6
do. 16/6
do. 23/6

Infovergadering Beeldkwaliteitsplan Zevergem | zie pag. 5
Start Met belgerinkel naar de winkel | zie pag. 11
Doe-aan-sportbeurs | zie pag. 24
‘Eerlijke’ mobiliteitsdag met gratis fietscontrole, optreden,
opening openbare fietspomp ... | zie pag. 7
Cafeest met Jean Bosco Safari, Dirk Stoops ... | zie achtercover
Parkfeest met Sandrine, Misses Big Stuff, dj Keesy ... | zie achtercover
Zitdag belastingen | zie pag. 6
Infomarkt Parkbos’ | zie pag. 13

Sluitingsdagen		

gemeentehuis bibliotheek	OCP
zondag 1 mei: Dag van de Arbeid
x
x
x
maandag 2 mei
x
x
burelen gesloten
			
van 8 tot 17 uur
			
(wel avonddienst)
donderdag 2 t.e.m. zaterdag 4 juni
x
x
x
zaterdag 11 juni
x
open
x
zondag 12 juni: Pinksteren
x
x
x
maandag 13 juni: pinkstermaandag
x
x
x

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

2011

Agenda mei - juni

ma. 22/4 (tot 1/5) - De Pinte - gratis
WAK | zie pag. 16 (en Fotoclub)
Gemeente De Pinte (i.s.m.)
Degenhard De Smet: 09 280 98 50
ma. 25/4 van 14 tot 17 uur - OCP - gratis
1e Cultuurbeurs voor kinderen
en jongeren | zie pag. 28
Gemeente De Pinte
OCP: 09 280 98 40
wo. 27/4 van 14 tot 17 uur - OCP - gratis
Theaterworkshop voor zes- tot
achtjarigen | zie pag. 28
Gemeente De Pinte
OCP: 09 280 98 40
wo. 27/4 om 20 uur - De Velblomme iedereen welkom
Infovergadering Beeldkwaliteitsplan Zevergem | zie pag. 5
Gemeente De Pinte
Carlos Vermeiren: 09 280 80 21
za. 30/4

om 14.30 uur - Spiegelzaal OCP
-E5
Lentefeest
Ziekenzorg DP
Magda Beschuyt: 09 282 36 94

do. 5/5

(tot 7/5) van 10 tot 18 uur - Flanders Expo / Gent - gratis (zie bon
| zie pag. 34)
Reva - beurs voor mensen met
een beperking | zie pag. 33
Reva
www.reva.be

do. 5/5

om 14.30 uur - museum - E 5
Bezoek schoenmuseum
Kruishoutem ‘Sons’
Markant
Th. Van den Daelen: 09 282 85 29

do. 5/5

om 19.30 uur - CC ’t Groenendal,
Brandegemse Ham / Merelbeke
- gratis
Poelenwandeling
Natuurpunt Boven-Schelde
Guy Huylebroeck: 0473 89 42 09

do. 5/5

om 20 uur - Bondslokaal - E 2 /
E5
Digitale fotografie
Gezinsbond De Pinte
Geert Verhenne: 09 281 26 34

vr. 6/5

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

mei
vr. 6/5
zo. 1/5

om 7 uur - parking Yachtdreef
(Watersportbaan) / Gent - gratis
Harchies
Natuurpunt Boven-Schelde
Guy Huylebroeck: 0473 89 42 09

zo. 1/5

van 11 tot 17 uur - Polderdreef 42
Openklassendag
K.A. Erasmus De Pinte
Miguel Detemmerman, directeur:
09 321 21 70
ka.depinte@g-o.be

2
zo. 1/5

di. 3/5

om 14 uur - Garage Standaert
- gratis
Lentewandeling in Lozerbos
Seeveringa-koor
Eddy Detemmerman:
09 385 57 77
om 14 uur - Bank v/d Arbeid,
Volderstraat 1 / Gent - E 8 / E 5
(gepensioneerden en groepen)
Bezoek tentoonstelling Lieve
Blancquaert
Curieus DP-Z
Monique Van Ginderdeuren:
09 282 75 15

za. 7/5

za. 7/5

za. 7/5

om 20 uur - Cristoforusgemeenschap, Asselkouter 34 / Munte
- E 1 (leden) / E 3
Voordracht ‘Bronzen tuingereedschap’ door Henny
Schalen
Velt Scheldevallei
09 384 33 48
declercqgeert1@telenet.be
van 13.30 tot 18 uur - OCP gratis
Doe-aan-sportbeurs met demonstraties en initiatielessen
| zie pag. 24
Gemeente De Pinte i.s.m.
Hogeschool Gent
Ann De Vreese: 09 280 98 48
De Pinte
Start Met belgerinkel naar de
winkel | zie pag. 11
Gemeente De Pinte: 09 280 80 89
van 9 tot 17 uur - OCP - gratis
Ontdekkingsdag radioamateur
voor jeugd | zie pag. 31
Amateurradioclub DP i.s.m. UBA
Luc Smet: 09 282 91 34

za. 7/5

vanaf 13.30 uur - domein Scheldevelde - supporters welkom
Wedstrijd 2 Kampioenschap
2011
De Scheldeveldevissers
Werner De Klerck: 09 282 99 01

za. 7/5

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

za. 7/5

om 15.30 uur
Bedevaart Oostakker (vervoer
zieken)
Ziekenzorg DP
Magda Beschuyt: 09 282 36 94

zo. 8/5

van 9 tot 12 uur - Dorp
Bloemenmarkt met demo
composteren, stand Velt ...
| zie pag. 18
Gemeente De Pinte
Carlos Vermeiren: 09 280 80 21

ma. 9/5

namiddag
Uitstap 55-plussers naar
bioscoop
KVLV Zevergem
Marianne Aerssens: 09 222 42 48

di. 10/5

om 20 uur - Begonia, Pintestraat
29 - E 2
Vrouwenpraatcafé: Eva,
verleidelijke Veggie door
M. Jacques
Curieus DP-Z
Eliane Plastria: 09 282 60 98

do. 12/5

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

vr. 13/5

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

vr. 13/5

vanaf 19 uur - Moerkensheide E 1 euro (tot 12 j.) / E 5
8e Bodysol-Jogging | zie pag. 26
Voetbalclub Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be

vr. 13/5

om 20 uur - raadzaal - gratis
Diaporama Belgie | zie pag. 16
fotoclub.despiegel.depinte@
telenet.be

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

za. 14/5

za. 14/5

za. 14/5

za. 14/5

za. 14/5

vanaf 9 uur - Moerkensheide
- gratis (-16 j.) / E 125 per ploeg
11e Patrick Bodysol-Cup (minivoetbaltornooi) | zie pag. 26
Voetbalclub Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be
om 13 uur – carpoolparking,
Guldensporenlaan / Merelbeke
- E 25 (leden) / E 30
Bevertocht Biesbosch
Natuurpunt Boven-Schelde
Guy Huylebroeck: 0473 89 42 09
van 13.30 tot 17.30 uur gemeenteplein - gratis
‘Eerlijke’ mobiliteitsdag met
fietscontrole, optreden,
opening openbare fietspomp
... | zie pag. 7
Gemeente De Pinte
Mariska Samyn: 09 280 80 98
om 14 uur - raadzaal - gratis
Projectie audiovisuele reeks
‘Prijs Liliane Dorikens’
| zie pag. 16
fotoclub.despiegel.depinte@
telenet.be
om 14 uur - Eeklo
Bezoek en wandeling in Het
Leen
Gezinsbond De Pinte
Christophe De Castro:
09 329 92 51

zo. 15/5

wo. 18/5 om 19.30 uur
Bezoek biotuin/bos/kasteel,
Blauw Kasteel
Scheldewindeke met gids
Velt Scheldevallei
0473 67 85 12
bramdekegel@skynet.be
do. 19/5

zo. 15/5

zo. 15/5

zo. 15/5

vanaf 17 uur – Eekbulk - gratis
inkom, iedereen welkom!
Wijkfeest met uitgebreid koud
buffet (inschrijving vereist),
aansluitend vanaf 20 uur,
coverband ‘Back Track’
Wijkcomité Eekbulk
Evelyne Gomes: 09 282 40 74
eekbulk@belgacom.net
vanaf 10 uur - Moerkensheide
- gratis (-16 j.) / E 125 per ploeg
11e Patrick Bodysol-Cup (minivoetbaltornooi) | zie pag. 26
Voetbalclub Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be
om 11 uur - kerk de Pinte
Opluisteren mis
Koor Canticorum
Jeannette Moreels: 09 282 88 49
vertrek tussen 13.30 en 14.30 uur
- Parochiaal Centrum, Kerkwegel
25 / Melsen - gratis
Namiddagwandeling in de
Scheldemeersen
Natuurpunt Boven-Schelde
Guy Huylebroeck: 0473 89 42 09

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

om 14 uur - raadzaal gemeentehuis
Voordracht door Alain Remue,
hoofd ‘Cel Vermiste Personen’
CD&V Senioren DP-Z
Odette Pieters: 09 282 20 30
odette.pieters@skynet.be

vr. 20/5

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

vr. 20/5

(tot 25/5) - OCP - gratis
Open-dans-dagen | zie pag. 25
DanceReaction
Rita Termote: 0475 94 42 91

za. 21/5
za. 14/5

om 14.30 uur - Zottegem: a/h
driehoekig pleintje waar Luiveld
en Gaverland samenkomen /
gratis
Wandeling: ‘Te Huur: een
veilig nest voor beestjes met
lentekriebels’
Natuurpunt Boven-Schelde
Dirk Fiers: 0494 39 52 97

om 10 uur - UFO (universiteitsforum), Sint-Pietersnieuwstraat 25 /
Gent
Tentoonstelling 50 jaar GAL
Curieus DP-Z
Monique Van Ginderdeuren:
09 282 75 15

za. 21/5

om 14 uur - Breughellaan
Opendeurdag | zie pag. 32
Leefschool De Boomhut
Marleen Goossens: 0499 93 47 21

za. 21/5

om 20 uur – OCP – E 10 / E 5
(-13 j.) / gratis (-5 j.)
Lenteconcert
Harmonieorkest De Pinte
Yves Gazelle: 0476 28 55 07

za. 21/5

Leuven
KVLV-event: 100 jaar KVLV
KVLV Zevergem
Mia Dejager: 09 220 84 51

di. 24/5

om 14 uur - station Gent - E 2 /
E5
55+: Bezoek a/d werken rond
station Gent-St.-Pieters
Gezinsbond De Pinte
A. Van Raemdonck: 09 282 78 88

do. 26/5

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

vr. 27/5

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

vr. 27/5

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

za. 28/5

vanaf 13.30 uur - domein
Scheldevelde - supporters welkom
Wedstrijd 1 vissen ‘Enkel met
levend aas’
De Scheldeveldevissers
Werner De Klerck: 09 282 99 01

za. 28/5

om 14 uur - Vaart Linkeroever 90
/ Deinze - E 1 (leden) / E 3
Voordracht aanleggen van een
paddestoelenteelt door Ann
Van Belle
Velt Scheldevallei
09 385 60 03
Christine.deboel@skynet.be

Juni
wo. 1/6

(tot 25/6) - OCP - gratis
Fototentoonstelling De
Tandem vzw | zie pag. 15
Gemeente De Pinte: 09 280 98 50

do. 2/6

om 11 uur - Kerk De Pinte
Opluisteren mis
Koor Canticorum
Jeannette Moreels: 09 282 88 49

vr. 3/6

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

vr. 3/6

om 20 uur - kerk De Pinte
Jubileumconcert | zie pag. 19
Nona: 09 282 85 78

za. 4/6

(tot 6/6) van 10 tot 18 uur - Merelbeke / Gavere - E 1 per tuin /
E 3 (6 tuinen) / gratis (-12 j.)
Open tuinweekend
Velt Scheldevallei
09 384 36 06
roland.deblauwer@skynet.be

za. 4/6

vanaf 9 uur - domein Scheldevelde - supporters welkom
Marathonwedstrijd 2011
De Scheldeveldevissers
Werner De Klerck: 09 282 99 01

za. 4/6

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

3

za. 4/6

(tot 18/9) - Rupelstreek
Cultuurhistorische zoektocht
| zie pag. 19
Davidsfonds DP-Z
Marc Lagaert: 09 282 52 77

zo. 5/6

om 14 uur – kerk Zevergem, gratis
Insectentocht in de Zevergemse Scheldemeersen
Natuurpunt Boven-Schelde
Christiaan De Schuijmer:
0495 86 29 18

zo. 5/6

ma. 6/6

vr. 10/6

vr. 10/6

za. 11/6

za. 11/6

4

zo. 12/6

zo. 12/6

zo. 12/6

tussen 14 en 14.30 uur Kerkplein - E 2 / gratis (- 12 j.)
Fiets je fit in de Scheldevallei
(40 km)
Pasar DP-Z en CM DP
CM: 09 234 62 20
om 20 uur - gemeenteschool - E 3
Vormingsavond ‘Kunnen
ouders toveren? Over schuldgevoelens en druk op ouders
vandaag’ door Kaat
Schaubroeck
Oudervereniging GBS
fam.huylebroek@skynet.be
om 14 uur - OCP - gratis
Dagfietstocht (vooraf inschrijven)
Okra De Pinte
Arnold Hanssens: 09 281 10 67
van 14 tot 17 uur - De Veldblomme - gratis
Old timer meeting met spreker
‘Over S-meters, decibels en
S-punten bij communcatieontvangers’ door ON4AW
(Willy Acke)
Amateur radioclub DP-Z
Luc Smet: 09 282 91 34
vanaf 13.30 uur - domein Scheldevelde - supporters welkom
Wedstrijd 3 Kampioenschap ‘11
De Scheldeveldevissers
Werner De Klerck: 09 282 99 01
vanaf 19 uur - Viteux - gratis
Cafeest: Jean Bosco Safari,
Dirk Stoops ... | zie achtercover
Werkgroep ‘depdorpsfeesten’
www.cafeest.be
tussen 8.30 en 10.30 uur De Pinte en omgeving - E 15 /
E 10 (< 12 j.)
Inschrijving Sneukeltoer t.v.v.
Kom op tegen Kanker (zo. 31/7)
Oud-KLJ De Pinte:
0475 23 34 24 en 0474 68 23 54
om 11 uur - kerk De Pinte
Opluisteren mis Pinksteren
Koor Canticorum
Jeannette Moreels: 09 282 88 49
vanaf 11.30 uur - Viteux - gratis
Parkfeest: Sandrine, Misses Big
Stuff, dj Keesy ... | zie achtercover
Werkgroep ‘depdorpsfeesten’
www.cafeest.be

zo. 12/6

van 14 tot 18 uur - Drapstraat 16
/ Nazareth - gratis
Openstelling museum
‘Scheldeveld’
Heemkring Scheldeveld
Couck - Van Twembeke:
09 282 70 42

ma. 13/6 om 8.57 uur - station De Pinte E 15 (leden vanaf 12 j.) / E 18
Gezinsfietstocht (trein-fiets)
naar de Westhoek (45 km) met
barbecue (inschrijven voor 25/5)
Gezinsbond De Pinte
Frans Naessens: 09 282 58 37
di. 14/6

om 20 uur - Begonia, Pintestraat
29 / E 2
Vrouwenpraatcafé: Euthanasie, wie, wat, wanneer door
dr. B. Verbeeck
Curieus DP-Z
Monique Van Ginderdeuren:
09 282 75 15

zo. 19/6

vanaf 10 uur - VBS Zevergem
Schoolfeest(weekend) met
streekbierenavond op 17/6
| zie pag. 31
Vrije Basisschool Zevergem:
09 385 47 13

zo. 19/6

vanaf 13.30 uur
Verwenfietstocht
Wijk Zwartegat
Marc Devriendt: 09 385 73 83

zo. 19/6

om 14 uur - CC ’t Groenendal,
Brandegemse Ham / Merelbeke
- gratis
Reservatenfietstocht
Natuurpunt Boven-Schelde
Koen De Witte: 09 384 98 74

do. 23/6

om 20 uur - raadzaal - gratis
Infomarkt Parkbos | zie pag. 13
Projectbureau Parkbos
Gemeente De Pinte: 09 280 80 89

vr. 24/6

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

vr. 24/6

om 14 uur - Kruishoutem - E 2 /
E5
55+: Bezoek aan het
schoenmuseum S.O.N.S.
Gezinsbond De Pinte
A.Van Raemdonck: 09 282 78 88

do. 16/6

van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16
uur - raadzaal
Zitdag belastingen | zie pag. 6
FOD Financiën: 02 579 21 50

vr. 17/6

van 9 tot 12 uur (Dorp) en van 13
tot 16 uur (Kastanjestraat)
Inzameling KGA | zie pag. 8
Gemeente De Pinte
Ingrid Scheerlinck: 09 280 80 24

vr. 17/6

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

za. 25/6

De Pinte en omgeving - gratis
Roefeldag | zie pag. 29
Gemeente De Pinte
Jeugddienst: 09 280 98 51

vr. 17/6

om 19.30 uur - Bondslokaal - E
20 / E 25
De Afrikaanse keuken
Gezinsbond De Pinte
Greet Vanderbiesen: 09 282 85 77

za. 25/6

vanaf 18.30 uur - scoutslokaal,
Sportwegel 7 - E 8
Barbecue als afsluiter scoutsjaar
Eenheidscomité DE HAVIK
Tom Hemelaer: 0495 24 67 57

vr. 17/6

(tot 19/6) - OCP
Musical ‘De Kleine Zeemeermin’ | zie pag. 32
Leefschool De Boomhut
Marleen Goossens: 0499 93 47 21

zo. 26/6

vanaf 8.30 uur - Het Wijngaardeke
Straatfeest met ontbijt,
tornooi krulbollen ... | zie pag. 19
Buurtvereniging Het Wijngaardeke
Willy Hoof: 0494 67 34 08

za. 18/6

vanaf 9 uur - Sijsjespark - E 5 (per
drie)
Recreatief Triplettetornooi
Petanque | zie pag. 25
Petanqueclub De Zonnebloem
Julien Matthys: 0472 01 35 47

zo. 26/6

om 10 uur - gemeenteplein gratis
Gemeentelijke fietstocht en
bekendmaking winnaars Met
belgerinkel naar de winkel (om
12 uur) | zie pag. 11 en 17
Gemeente De Pinte: 09 280 80 89

za. 18/6

van 10 tot 16 uur - achterzijde
gemeentehuis
Inzameling KGA | zie pag. 8
Gemeente De Pinte
Ingrid Scheerlinck: 09 280 80 24

zo. 26/6

vanaf 11 uur / 13 uur - Begonia
/ Nachtegalenpark - E 18 / E 11
(kind) / gratis (- 6 j.)
Eetfestijn (inschrijving vereist)
en Opendeurdag met kinderanimatie, BV, tentoonstelling,
verkoop atelierproducten ...
vzw Home Thaleia: 09 280 23 10

za. 18/6

van 14 tot 17 uur - containerpark
Nieuwstraat - gratis
Demo composteren | zie pag. 10
Gemeente De Pinte
Ingrid Scheerlinck: 09 280 80 24

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

ruimtelijke ordening
& werken
Informatievergadering Beeldkwaliteitsplan Zevergem
Beeldkwaliteitsplan voor de dorpskern en landschapsbeeld van de aangrenzende vallei - Zevergem
De Veldblomme - woensdag 27 april 2011 om 20.00 uur
Het beeldkwaliteitsplan voor de dorpskern van Zevergem en het landschapsbeeld van de aangrenzende vallei, opgemaakt door Maat-ontwerpers uit Gent, wordt voorgesteld op woensdag 27 april
om 20 uur in De Veldblomme, Veldstraat 50 in Zevergem.
In de procedure tot opmaak van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan Zevergem Scheldedorp werd aan
een studiebureau de opdracht gegeven om een beeldkwaliteit te bepalen voor het centrum van de
deelgemeente Zevergem.
Het beeldkwaliteitsplan wordt vaak ingegeven door de wens tot behoud of bescherming van een
waardevol landschapsbeeld of dorpskarakter. Het dient daarom secuur na te gaan wat er precies zo
waardevol is binnen de bestaande kern zodat hierop verder gewerkt kan worden. Toch impliceert
dit geen slaafs bevriezen van het bestaande uitzicht van de kern, en daarmee ook van verdere
ontwikkeling. Integendeel, aan de beeldkwaliteit dient gewerkt te worden, zowel door de gemeentelijke overheid als via privaat initiatief. Door strategisch te interveniëren via nieuwbouw, door
het openbare domein bewust vorm te geven en door gericht te verbouwen of vervangen van de
bestaande bebouwing kan letterlijk aan de beeldkwaliteit van het dorp gewerkt worden.
Na grondige studie van de bestaande toestand werd door het studiebureau een plan opgemaakt
dat u visueel zal voorgesteld worden op deze avond.
Iedereen is van harte welkom.

Joggings en wielerwedstrijden
Gelieve rekening te houden met de volgende
joggings en wielerwedstrijden en hun invloed op
de verkeerssituatie.
8e Bodysol-jogging JV De Pinte op 13 mei
2011 om 19.30 uur
Parcours afgesloten vanaf 18.30 uur tot einde
jogging
Parcours: voetbalveld - domein Moerkensheide
- Vennenbos - Koningin Fabiolaan Graaf Goethalslaan - Polderdreef - Minnestede
- Dryhoek - Toutefais - Hageland - Moerkensheide
De weggebruikers dienen de looprichting te volgen (uitgezonderd in de Polderdreef).
Wielerwedstrijd op 13 juni 2011 om 13.45 uur (dames) en 17 uur (parochianen)
Omloop dames: start en aankomst Groenstraat - Langevelddreef - Keistraat - Baron de Gieylaan
- Polderdreef - ’t Kruiske - Heirweg - Nieuwstraat - Pintestraat
De weggebruikers dienen de rijrichting van de fietsers te volgen.
Er zal een parkeerverbod gelden in de volgende straten:
• Groenstraat (vanaf de kerk tot aan de tunnel)
• Keistraat (vanaf Rosdamstraat tot voorbij de rotonde aan Den Duiver - kant De Pinte)
• Polderdreef (tot aan ‘t Kruiske)

5

• Heirweg (van voor de fitness tot aan de rotonde - langs beide kanten)
• Pintestraat (vanaf café ’t Gildenhuis tot aan de kerk)
Omloop parochianen: start en aankomst Groenstraat - Langevelddreef - Keistraat - Baron de
Gieylaan - Polderdreef - Eeuwfeestlaan - Pintestraat
De weggebruikers dienen de rijrichting van de fietsers te volgen.
Er zal een parkeerverbod gelden in de volgende straten:
• Groenstraat (vanaf de kerk tot aan de tunnel)
• Langevelddreef
• Keistraat
• Eeuwfeestlaan
• Pintestraat (vanaf café ’t Gildenhuis tot aan de kerk)

leven & wonen
ESTA verplicht voor reizigers Verenigde Staten
Naast een reispas is ook ESTA verplicht voor:
toerisme, familiebezoek, zakenreis of doorreis in de Verenigde Staten
Belgen die zonder visum naar de Verenigde Staten willen reizen zijn verplicht
zich elektronisch te registreren via het ESTA-systeem (Electronic System Travel
Authorisation).
Bij alle nieuwe ESTA-aanvragen moet men 14 USD per persoon betalen. Dit kan momenteel enkel gebeuren met kredietkaart bij het aanvragen van elektronische reistoestemming via de website
https://esta.cbp.dhs.gov.
De volgende betaal- of kredietkaarten worden aanvaard: MasterCard, VISA, American Express en
Discover.
Opgelet!
Ook voor vlucht-transits (bijvoorbeeld naar Canada of Zuid-Amerika) en stopovers is ESTA nodig!
Een luchtvaartmaatschappij kan de toegang tot het vliegtuig weigeren aan reizigers die geen elektronische reistoestemming hebben aangevraagd.

Hulp nodig bij het invullen van de belastingaangifte?
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De zitdag voor het invullen van de belastingaangifte in De Pinte vindt plaats op donderdag 16 juni
2011 van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.
Belastingplichtigen kunnen hun aangifte eveneens laten invullen bij de FOD Financiën, Zuiderpoort
Blok B, Gaston Crommenlaan 6, 9050 Gent. Dit kan vanaf halfweg mei tot de uiterste datum voor
het indienen van de aangifte (30 juni 2011), elke werkdag van 9 tot 15 uur.
Federale Overheidsdienst Financiën, Controle Gent 12, tel. 02 579 21 50

105-jarige in onze gemeente
Op 23 mei 2011 viert mevrouw Maria De Keyzer, verblijvend in het Woonzorgcentrum Scheldevelde, haar 105e verjaardag. Wellicht is het nooit eerder voorgekomen dat een inwoner van onze
gemeente zo een hoge leeftijd heeft bereikt.
Zowel in het woonzorgcentrum als bij haar familie zal deze verjaardag niet onopgemerkt voorbijgaan.
www.depinte.be

Ook u kunt een steentje bijdragen door Maria voor haar 105e verjaardag een kaartje te sturen.
Adres: Maria De Keyzer, WZC Scheldevelde, Kasteellaan 41, 9840 De Pinte. Alvast bedankt!

Een ‘eerlijke’ mobiliteitsdag
Op zaterdag 14 mei 2011 toveren we het gemeenteplein opnieuw om in een fietsplein en
met de nodige aandacht voor eerlijke handel.
Niet alleen is de actie ‘Met Belgerinkel naar de
Winkel’ start, maar het is ook internationale Fair
trade dag.
Om het fietsen meer te promoten besliste het
schepencollege om op een aantal strategische
plaatsen openbare fietspompen te installeren.
Vanaf 14 mei hoef je dus niet altijd meer een
fietspomp bij te hebben, maar kun je op volgende plaatsen terecht voor lucht:
• gemeenteplein (Baron de Gieylaan)
• OCP
• Dorp Zevergem
Programma
Tussen 13.30 en 17.30 uur kan iedereen langskomen voor volgende activiteiten:
• fietscontrole: laat uw fiets nazien door de politie, zodat u opnieuw veilig de weg op kunt
• fietsparcours voor kinderen
• rijden op gekke fietsen
• infostand GROS en fair trade
• 14 uur: officiële opening openbare fietspomp
• optreden Trashbeatz: muzikaal spektakel van gemaskerde wezens die de gekste dingen uit
hun vuilbak toveren
• gratis gadget voor alle aanwezigen
Een organisatie van Gemeente De Pinte in samenwerking met

en

Water-link, andere naam, zelfde service
Twee kunnen meer dan één. Ook in de watervoorziening is dat zo. Daarom hebben AWW (het
Antwerps waterbedrijf) en TMVW hun krachten gebundeld onder de
noemer water-link.
Dat is de naam die u vanaf 1 mei 2011 terugvindt
op uw facturen en in onze communicatie.
www.water-link.be
AquaFoon: 078 35 35 99
Defectennummer: 078 35 35 88

Muziekschool De Pinte zoekt vrijwilligers
Vzw Muziekschool De Pinte zoekt dringend gemotiveerde vrijwilligers om tot het bestuur toe te
treden vanaf schooljaar 2011-2012.
Concreet betekent dit dat er een nieuwe penningmeester wordt gezocht en enkele allround bestuursleden. Medewerking wordt gevraagd voor de start van het schooljaar, de pannenkoekenactie
(oktober-november), het leerlingenconcert in februari, de examenperiode in juni en de administratieve formaliteiten.
Indien u geïnteresseerd bent, contacteer Davinia Parmentier via daviniaparmentier@hotmail.com.
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milieu & duurzaamheid
Milieukalender
• Containerpark

‘Vergroot de
hoop’
Er wordt opnieuw
(jong, vers, zuiver en
droog) taxussnoeisel
ingezameld van
15 juni tot 1
augustus 2011
ten voordele van
kankerbestrijding.

In De Kringwinkel
2 tot 7 mei:
Moeder in de kijker
6 tot 11 juni:
Vader in de kijker
Actie op boeken,
video’s en cd’s
20 - 25 juni:
Vakantiepret
50 % korting op
vakantielectuur

Het containerpark is gesloten op vrijdag, zondag, wettelijke feestdagen en ook op maandag 2
mei 2011.
• Composteren
Interesse in de aankoop van een compostvat, compostbak of
wormenbak? Bestellen kunt 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 zondag 8 mei van 10 tot 12 uur op de bloemenmarkt in
Zevergem Dorp;
• op zaterdag 18 juni van 14 tot 17 uur op de demoplaats
aan het containerpark. Méér info kunt u lezen in het artikel
‘Meer genieten in uw prachtige tuin! Zet de kringloop aan
het werk!’ op pagina 10.
• 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.
• Klein Gevaarlijk Afval (KGA)
De inzameling vindt plaats op vrijdag 17 juni 2011 van 9 tot 12 uur op het dorp van Zevergem
en van 13 tot 16 uur in de Kastanjestraat, op zaterdag 18 juni 2011 van 10 tot 16 uur aan de
achterzijde van het gemeentehuis.
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Raadpleeg de Ophaalkalender 2011 voor meer informatie betreffende de afvalinzamelingen. Op
www.depinte.be > Milieu & 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.

Inzameling GFT-afval
De inzameling van groente-, fruit- en tuinafval is sinds maart van
start gegaan.
Groente- en fruitafval mag niet langer in de restafvalzak, dus
moet er ofwel gecomposteerd worden of gebruik gemaakt worden van de GFT-container. Deze containers kunt u nog altijd bestellen
bij Mariska Samyn, mariska.samyn@depinte.be.
www.depinte.be

De GFT-container kunt u om de twee weken buitenzetten, samen het ander selectief ingezameld
afval: PMD en papier en karton. De vuilniszak wordt ook maar om de twee opgehaald, deze kunt
u dus niet meer elke week buitenzetten. Op de afvalkalender staat aangeduid wanneer wat opgehaald wordt.

Gemeentelijke subsidiereglementen
De gemeenteraad keurde op 28 februari 2011 een nieuw subsidiereglement en de wijzigingen aan
bestaande reglementen goed.
Wat is er gewijzigd?
• Nieuw subsidiereglement voor het gebruik van duurzaam geëxploiteerd hout
Om in aanmerking te komen voor een subsidie dient het hout een FSC-label
of een gelijkwaardig of strenger label te hebben. FSC staat voor verantwoord
bosbeheer en houdt rekening met de sociale, ecologische en economische waarden.
U kunt sinds 1 maart 2011 een subsidie krijgen van 20 % van de totale kostprijs
van het hout met een maximum van 600 euro.
Voor de voorwaarden, het volledige reglement en aanvraagformulier kunt u terecht bij de duurzaamheidsambtenaar, Mariska Samyn, en op www.depinte.be >
Leven & Wonen > Premies.
• Wijziging subsidie voor natuurverven
De subsidie voor het gebruik van natuurverven werd opgetrokken naar 25 % van de totale kostprijs
met een maximum van 250 euro. Deze aanpassing gaat in vanaf 1 maart 2011.
Voor de voorwaarden, het volledige reglement en aanvraagformulier kunt u terecht bij de duurzaamheidsambtenaar, Mariska Samyn, en op www.depinte.be > Leven & Wonen > Premies.
• Wijziging subsidiereglement zonne-energie
Voor de plaatsing van fotovoltaïsche zonnepanelen wordt vanaf 1 juni 2011 enkel nog een subsidie
gegeven aan inwoners met een maximum belastbaar inkomen van 30 000 euro. Nieuwe vereiste is
ook dat er dakisolatie moet aanwezig zijn vooraleer een subsidie kan gegeven worden.
Voor de nodige formulieren en inlichtingen kunt u terecht bij Ingrid Scheerlinck en op
www.depinte.be > Leven & Wonen > Premies.

Bespaar op je energiefactuur!
Kies voor goedkopere groene energie
Wil jij besparen op je energiefactuur? En
daarbij ook je steentje bijdragen voor een
beter milieu? Doe dan mee met de groepsaankoop 100 % groene stroom van Provincie
Oost-Vlaanderen. Ook onze gemeente ondersteunt dit initiatief. Van 26 april tot 31
mei 2011 kan je vrijblijvend en zonder
enige aankoopverplichting inschrijven.
Het Oost-Vlaamse provinciebestuur biedt aan al haar inwoners de mogelijkheid om in te stappen in
een groepsaankoop van 100 % groene stroom. Jij hoeft je alleen maar in te schrijven tussen 26 april
en 31 mei. Samen met heel veel andere inwoners bied je je zo aan als één aantrekkelijke klant op
de energiemarkt. Energieleveranciers kunnen op de online veiling op 1 juni hun beste bod geven.
Je hoeft dus zelf geen prijzen te vergelijken. Na de veiling krijg je een persoonlijk aanbod van de
goedkoopste energieleverancier van de veiling. Pas dan beslis je of je effectief van energieleverancier verandert. Je krijgt hiervoor zelfs een maand de tijd.
Groene stroom niet langer duurder
Zowel het provinciebestuur als onze gemeente willen met dit initiatief de overstap naar milieuvriendelijke energie eenvoudiger en aantrekkelijker maken. Groene stroom heeft vaak een duur imago.
De VREG (de Vlaamse reguleringsinstantie voor de elektriciteit- en gasmarkt) verklaarde nochtans
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dat de trend gekeerd is en groene stroom niet langer duurder is dan gewone, ‘grijze’ stroom.
Daarnaast zal de korting van energieleveranciers mogelijks groter zijn naarmate er meer mensen
inschrijven voor de samenaankoop.
Wat is groene energie?
Het begrip ‘groene energie’ hoor je steeds vaker. Maar wat is het nu precies? Groene energie komt
voort uit energiebronnen die hernieuwbaar zijn, dus die niet uitgeput kunnen geraken. Denk bijvoorbeeld aan zonne-energie, windenergie of energie door biomassa: door het vergisten van afval
van groenten, fruit en uit de tuin. Nog een pluspunt is dat deze energiebronnen minder tot geen
vervuilende gassen zoals CO2 of andere broeikasgassen in de lucht sturen. Met andere woorden:
door jouw inschrijving draag je ook je steentje bij voor een beter milieu.
Inschrijven
Inschrijven kan je op de website www.samengaanwegroener.be. Heb je geen toegang tot het
internet, dan helpt de gemeente je graag verder. Elke woensdag tussen 9 en 12 uur en op maandagavond 9 en 23 mei tussen 17.30 en 19.30 uur kan je terecht bij de duurzaamheidsambtenaar.
Breng je laatste jaarafrekening mee, zodat we alle gegevens meteen bij de hand hebben.
Infoavond
Op dinsdag 17 mei om 20 uur, raadzaal stadhuis Deinze (Markt 21) met toelichting campagne en
voordelen groene stroom.

Meer genieten in uw prachtige tuin!
Zet de kringloop aan het werk!

De zomer staat voor de deur en als het weer wat mee wil,
brengt u de volgende maanden opnieuw heel wat tijd door
in uw tuin.
Wist u dat u alle tuin- en keukenresten kunt omtoveren in
kostbare grondstof? Dankzij de magie van de natuur die van
onze resten duurzame compost maakt. Of gewoon door zelf
een creatieve bestemming voor uw tuinresten te bedenken en
zo de kringloop in uw tuin te sluiten.
Ontelbare wriemelende beestjes zetten in het compostvat de
tuin- en keukenresten om in humusrijke compost. Compost
die de haagplanten beter doet wortelen en ze kracht geeft
om elk jaar opnieuw jonge scheuten en frisgroene blaadjes
te vormen.
Of bodemdiertjes die grassnippers ter plaatse verteren … een
heuse vitaminekuur voor uw gazon.
Ook kippen lusten wel een overschotje uit de keuken of verslinden met smaak de slak die het op uw jonge groenten gemunt heeft.
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Benieuwd naar meer voordelen?
Tijdens Juni Compostmaand verschijnen overal in Vlaanderen Compostmeesters op markten, infostands, in open tuinen en demoplaatsen. Zij geven u kringlooptips voor een tuin met minder resten
en werk. Bovendien maakt u kans op mooie prijzen!
Meer informatie over kringlooptuinieren en de activiteitenkalender vindt u op
www.junicompostmaand.be; www.depinte.be.
Win een ligbed tijdens Juni Compostmaand
Bezoekt u een activiteit in het kader van Juni Compostmaand, dan kunt u ter plaatse deelnemen
aan de kringloopwedstrijd. Er zijn 26 FSC-ligbedden, elk ter waarde van 139 euro, te winnen in
Vlaanderen!
Demonstratie composteren op zaterdag 18 juni 2011 van 14 tot 17 uur op de
demoplaats aan het containerpark (naar links na het niet-betalende gedeelte).
Juni Compostmaand is een initiatief van Vlaco vzw en de OVAM in samenwerking met de Intergemeentelijke verenigingen.
www.depinte.be

Inbuizen van grachten
Het reglement betreffende het inbuizen van grachten stelt onder andere dat het geheel of gedeeltelijk dempen van (baan)grachten of het beschoeien van (baan)grachten met materialen die de
infiltratie van water naar de bodem tegenwerken, verboden is.
Verder stelt het reglement dat het overwelven of inbuizen van (baan)grachten beleidsmatig niet
toegelaten is en hiervan slechts om strikt technische redenen kan afgeweken worden. Deze werken
hebben bijgevolg een voorafgaande en schriftelijke stedenbouwkundige vergunning nodig en zijn
onderhevig aan verschillende richtlijnen (vastgelegd in het reglement).
Wanneer de te overwelven baangracht daarenboven een geklasseerde waterloop is, zal de aanvraag
moeten gebeuren volgens de bepalingen van de wet van 22 december 1967 op de onbevaarbare
waterlopen bij de bevoegde overheid (gemeente, provincie of gewest).

Wenst u géén Gouden Gids of Witte Gids te ontvangen?
Uitschrijven kan via www.goudengids.be, www.wittegids.be,
http://info.truvo.be/nc/opt-out-form/ en www.1207.be.
Wie uitschrijft voor 25 mei 2011 zal bij de volgende bedeling geen exemplaar meer ontvangen.
Registraties na bovenvermelde datum zullen pas volgend jaar toegepast kunnen worden.

Liefde is … Samen met belgerinkel naar de winkel

Van 7 mei tot 12 juni 2011. Georganiseerd door Gemeente De Pinte.
Onder het motto ‘Liefde is … Samen met belgerinkel naar de
winkel’ stellen we dit jaar de actie ‘Met Belgerinkel naar de
Winkel’ in het teken van De Liefde. Liefde voor elkaar en liefde
voor de fiets!
Van 7 mei tot 12 juni beloont de campagne ‘Met Belgerinkel naar de Winkel’ mensen die met de fiets naar de
winkel gaan.
Dit jaar kunnen deelnemers van Belgerinkel met een volle
spaarkaart een exclusieve picknickponcho kopen (mits een
kleine oplage). Waterdicht van buiten om te schuilen als het
regent, zacht van binnen om gezellig te pauzeren tijdens een
fietstocht. En ook dit jaar gaan we voor een uniek en stijlvol
ontwerp van bekende modeontwerpster en kunstenares Kaat
Tilley! En om u extra te motiveren, maakt wie meedoet ook
kans op een romantisch fietsweekend in de hoofdstad van de
liefde: Parijs.
Met deze campagne willen we u ervan overtuigen om uw dagelijkse boodschappen met de fiets te
doen in plaats van met de auto. Op die manier helpt u als fietsende klant mee aan meer zuurstof
in de gemeente, veiligere wegen en een bloeiende middenstand. De fiets is meestal ook de snelste
manier om boodschappen te doen. U integreert zo ook beweging in uw dagelijks leefpatroon, wat
een positief effect heeft op de gezondheid en de conditie.
Hoe deelnemen?
Vanaf 7 mei 2011 krijg je bij de hierna vermelde deelnemende fietsvriendelijke handelaars een
spaarkaart. Die handelaars herken je aan de affiche in de etalage.
Voor elk fietsbezoek krijg je een stempel. Een volle spaarkaart met zeven stempels bijeen gefietst?
Dan doe je niet alleen mee aan de tombola maar kun je ook de unieke picknickponcho van Kaat
Tilley aan een gunstprijs van 20 euro bestellen.
Na het bestellen van je picknickponcho deponeer je de kaart in de spaardoos op de toonbank en
neem je automatisch deel aan een tombola.
Waardevolle prijzen te winnen!
Door hun deelname aan de actie stellen de handelaars waardebonnen van 20 euro en 10 euro
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ter beschikking, die op de slotdag verloot zullen worden onder de klanten die volle spaarkaarten
binnengebracht hebben. Bovendien zullen deze prijzen nog verder aangevuld worden dankzij de
financiële steun van Gemeente De Pinte, die nog enkele unieke picknickponcho’s en opnieuw
een herenfiets en een damesfiets van Oxford schenkt aan deze actie.
Bekendmaking winnaars
De afsluiting van de actie zal plaatsvinden op zondag 26 juni na afloop van de gemeentelijke fietstocht (zie pagina 17). Bij deze gelegenheid zullen de winnaars bekendgemaakt worden.
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Welke handelaars doen mee aan deze actie?
GB Contact (nv Unic)
Optiek Het Oog
Reiscenter Flash Travel
Lingerie Agnes
Axa Bank bvba Peggy Meiresonne
Bakkerij Rutsaert
Louis Delhaize
Fotografie Maes
Authentic Flowers
Frietkasteel
Apotheek Vermassen
Bank J. Van Breda
Bookshop Marian
Voeding Vyncke
BNP Parisbas Fortis
Bakkerij Van Hecke
Slagerij Notebaert
Fietsen/Bromfietsen Koen
Voeding Kint Nadine
Gezinsbond De Pinte
Diensten Gemeentehuis
Record Bank & Verzekeringen
Boeket
Gemeentelijke bibliotheek
VDK Spaarbank
CM De Pinte
Juwelier Vanhoutteghem
Tuin- en verhuurcenter Thienpont
Bakkerij Hanssens
Heyse Kitchen Art
Mari Mile Fashion store
Keltra
Multi Service Center (schoenmakerij - nieuwkuis)
Apotheek Benedicte Van Heule
‘t Afslankhuys De Pinte
À propos objects bvba
Lingerie Dinou
Slagerij André Haerinck
Oxfam-Wereldwinkel
Diensten Ontmoetingscentrum Polderbos
mmMIDI
Footoo bvba
Elektro Chris Dhondt
Bakkerij Deloof

Aan de bocht 22
Baron de Gieylaan 5 A
Baron de Gieylaan 6
Baron de Gieylaan 11
Baron de Gieylaan 15
Baron de Gieylaan 20
Baron de Gieylaan 23
Baron de Gieylaan 32
Baron de Gieylaan 33
Baron de Gieylaan 34
Baron de Gieylaan 42
Baron de Gieylaan 43
Baron de Gieylaan 63
Baron de Gieylaan 65
Baron de Gieylaan 67
Baron de Gieylaan 69
Baron de Gieylaan 74
Baron de Gieylaan 105A
Europaplein 1
Florastraat 3
K. Albertlaan 1
K. Leopoldlaan 26
Kasteellaan 27
Kerkplein 1
Kerkplein 4
Kerkplein 5
Kerkplein 7
Langevelddreef 8
Pintestraat 1
Pintestraat 5
Pintestraat 6
Pintestraat 8
Pintestraat 9
Pintestraat 18
Pintestraat 20
Pintestraat 37
Pintestraat 57
Pintestraat 85
Polderbos 2A
Polderbos 20
Polderdreef 2/2
Polderdreef 4A
Polderdreef 123
Zwijnaardse stwg 670 (Gent)

De fiets, enkel voordelen:
• Je hoeft niets uit te geven aan brandstof.
• Je vind gemakkelijk een parkeerplaats voor je fiets.
• Er worden geen schadelijke stoffen uitgestoten in het milieu en je kan trots zijn op jezelf omdat
je niet bijdraagt aan het broeikaseffect.
• Je krijgt beweging, zo worden je bloeddoorstroming en zuurstoftoevoer beter.
• Je ontwikkelt spierkracht en conditie.
• Stap dus op de fiets en bescherm het milieu!

www.depinte.be

De Chirodroom,

daar bouwen ook wij
als Beschermcomité aan,
met vriendschap,
inzet en samenspel,
door stapelen van oud papier,
door kampkoken of spaghetti-vertier,
fuiven af en toe mag,
van poetsen raken we niet van slag.
Zijn ook jouw kinderen
elke week van de partij?

Twijfel niet, en kom erbij!
Voor elke steun, groot of klein,
moet je bij het Beschermcomité zijn.

Steun onze werking!
Bezorg ons uw oud papier en karton,
gebundeld of netjes verzameld in een doos.
U kunt elke dag terecht onder de
overdekte stapelplaats aan de
Jeugdwegel nummer 1 in De Pinte.
Doen!
Met dank aan de
‘de Chiro-De Pinte kids’

Infomarkt Parkbos
Het Parkbosproject beoogt de uitbouw van een multifunctionele groenpool van
1 200 ha – met 340 ha bos, 200 ha park- en natuurgebied en 500 ha duurzaam
landbouwgebied - ten zuiden van Gent. Toegankelijk groen is in deze regio een
schaars goed, vandaar het groot belang van de realisatie van het Parkbos.
Binnenkort starten er verschillende inrichtingswerken in het Parkbos. Zo komt er in
2011 een knuppelpad door het natuurgebied van Hooglatem. In 2012 staan de aanplantingen van
bos en de aanleg van wandelpaden in de boskern Grand Noble op het programma.
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Op donderdagavond 23 juni 2011 stellen we deze plannen graag aan u voor. We verwachten u
hiervoor in de raadzaal van het gemeentehuis (ingang via Baron de Gieylaan, De Pinte).
Verschillende infostandjes tonen u de geplande inrichtingswerken in uw omgeving en geven een
beeld van hoe het gebied er in de toekomst zal uitzien.
Op deze infoavond kunt u ook in een informele sfeer uw specifieke vragen stellen aan de verschillende overheidspartners die aan het Parkbos meewerken. Kom dus zeker langs om nu al een kijkje
te nemen in het Parkbos van de toekomst.

Programma
20.00 - 20.30 uur: ontvangst en inleidende presentatie over de plannen van het Parkbos
20.30 - 22.00 uur: doorlopende bemande infostandjes met mogelijkheid tot vragen en een informeel gesprek met drankje, over:
• de verwerving van grond voor het Parkbos
• de inrichtingsplannen voor boskern en portaal Grand Noble (zone tussen de Kortrijksesteenweg,
Hemelrijkstraat, spoorlijn Gent - De Pinte en Baron de Gieylaan)
• de inrichtingsplannen voor natuurgebied Hooglatem (zone tussen de Kortrijksesteenweg,
Rosdamstraat, Keistraat en Moeistraat)
• de inrichtingsplannen voor de Oude Spoorwegbedding Gent – De Pinte
• de uitbouw van het recreatief netwerk voor wandelaars, ruiters en fietsers

cultuur & vrije tijd
‘Kunstzomer 2011’ in de Leiestreek
Drie locaties in De Pinte - Zevergem

Dat de Leiestreek een buitengewoon creatieve en kunstzinnige regio is,
dat mag wel duidelijk zijn. Naast enkele internationale bekende namen
uit de hedendaagse kunstwereld die een onuitwisbare band met de regio hebben, zoals Roger Raveel, Wim Delvoye, David Claerbout en Arne
Quinze, zijn er in de Leiestreek nog ontelbaar veel creatieve talenten.
In de Kunstzomer Leiestreek worden maar liefst 33 hedendaagse talenten in de kijker gezet. Hun werk is deze zomer te zien op zestien
verschillende locaties verspreidt over zes steden en gemeenten in de
Leiestreek. Zo kunnen de bezoekers van de Kunstzomer ook genieten
van de rijke collecties en tentoonstellingen die de verschillende musea
en kunsthuizen in de regio rijk zijn.
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In Transfo Zwevegem is werk van alle kunstenaars te zien. Tijdens Kunstzomer is een ‘Hommage
aan Georges Dobbels’ voorzien met een overzicht van zijn grootste beeldhouwwerken. Menen is
vertegenwoordigd via het Stadsmuseum ‘’t Schippershof’ en met een unieke tentoonstelling in
de ‘Kazematten’. Met het ‘Wielermuseum’, het klooster ‘De Bremstruk’ en kerk, Boekhandel ‘De
Zondvloed’ en de ‘Artgallery Degrendele’ is de stad Roeselare meer dan een bezoek waard. De Leie
vormt dan weer het bindmiddel tussen West- en Oost-Vlaanderen. In het kunstdorp Machelen-aande-Leie zijn er maar liefst vijf locaties op wandelafstand. Het zijn Kunsthuis ‘De leeuw’, de kerk van
Machelen, chocoladehuis ‘Zoete Leven’, ‘Het Biechtstoeleke’ en niet te vergeten het ‘Roger Raveelmuseum’. In De Pinte zijn we te gast in ‘Kasteel Viteux’ en in ‘Brasserie ’t Klooster’. In Zevergem
vind je ruimtelijk werk in de tuinen van ‘De Pastorie’. De laatste drie locaties slaan een band tussen
gastronomie en kunst met een speciaal Kunstzomermenu.
Speciale Fiets-Kunstroutes
Aan de hand van een succesvol fietsnetwerk en eigen bewegwijzering zijn verschillende locaties van
de Kunstroute Leiestreek met elkaar verbonden. Er zijn fietslussen uitgestippeld die toelaten een
of meerdere locaties van de kunstroute en andere musea en kunsthuizen in de streek aan te doen.
Leuke ideetjes voor een dagje kunst beleven op de fiets in de Leiestreek. Zo kan je op jouw eigen
tempo de kunstroute afleggen!
Extra: ‘Koken is ook kunst!’
met speciaal Kunstzomermenu aan 25 euro
• Kasteel Viteux, Kerkplein 8, De Pinte, www.viteux.com
Schilderijen van Karen Dewaele en beelden van
Erwin Houssin (foto)
www.depinte.be

• Brasserie ’t Klooster, Baron de Gieylaan 25a, De Pinte,
www.brasserieklooster.be
Schilderijen van Luc Braem en keramiek van Sabine
Carlier
• De Pastorie, Dorp 2, Zevergem, www.pastorie.be
Sculpturen van Marc Lampens en constructies van Marc
Schaubrouck
Meer info:
zie www.depinte.be (onder andere Kunstzomermenu’s) en de
Infokrant voor juli - augustus 2011
Organisatie:
vzw ont-dekking-s-rijzen (www.alleenstaanden.net) in
samenwerking met ‘Toerisme Leiestreek’
(www.toerisme-leiestreek.be) en Gemeente De Pinte

Kunstenaar(s) van de maand
Mei – Caterina Bruschini
Na een stage in Frankrijk onder het wakend oog van lesgever Igor
Preys begon Caterina Bruschini (Art@De Pinte) zich als kunstenares te
uiten. Haar Toscaanse roots worden weerspiegeld in temperamentvolle kunstwerken vol kleur, leven en vrolijkheid. Toch schrikt ze ook
niet terug van een vleugje drama. Algemeen houdt ze zich aan het
uitgangspunt dat kunst geen ‘stijf gedoe’ mag zijn. Kunst wordt voor
haar pas ‘Kunst’ wanneer het toegankelijk is voor iedereen. Ze werkt
vooral met acryl, bister en maakt dikwijls een collage met verscheidene soorten materiaal. In De Pinte was het werk van Caterina eerder
te zien tijdens de WAK 2010.
Juni – Anja Van Droogenbroeck
Anja van Droogenbroeck studeerde in ’89 af aan de kunsthumaniora
muziek van Gent. Enkele jaren terug, na omzwervingen in sport en
muziek, besloot ze een cursus schilderen te volgen. Bij Art@De Pinte,
waar ze sinds 2007 lid van is, kwam ze in contact met Igor Preys.
Anja maakt vooral gebruik van acryl, maar waagt zich ook aan beeldend werk met powertex, cement of keramiek.
Vooral het organische proces van schilderen spreekt haar aan: “ik
vind het fijn om aan een project te werken en het geleidelijk aan te
zien groeien”. Sinds 2008 stond haar werk jaarlijks tentoon in de
raadzaal van het gemeentehuis bij de tentoonstellingen van Art@
De Pinte.

Fototentoonstelling

Schakels van verbondenheid. Gezinnen in beeld
De Tandem vzw is een onafhankelijke thuisbegeleidingsdienst waar gezinnen op vrijwillige basis een beroep kunnen op doen. De Tandem biedt
mobiele ambulante ondersteuning aan kinderen, jongeren en volwassenen
met een verstandelijke beperking. Onlangs vierde De Tandem vzw zijn 30+
jarig bestaan. Het was de aanleiding tot een artistiek fotoproject.
‘Schakels’ zijn de banden die ouders, broers, zussen, grootouders … smeden met een kind, jongere of volwassene met een verstandelijke beperking. Gezinnen en hun zoon of dochter met een
verstandelijke beperking zetten in deze fototentoonstelling de stap naar buiten en laten ons mee
genieten van hun leven in de grote wereld.
Waar: OCP, Polderbos 20, 9840 De Pinte
Wanneer: 1 juni tot 25 juni 2011 (met uitzondering van 21 juni)
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Week van de AmateurKunsten (22 april tot en met 1 mei)
In de vorige Infokrant kon je het programma vinden van de WAK. We starten dit jaar op 22
april met een openingsfeest dat plaatsvindt in het OCP. Op die avond kan je genieten van de
tentoonstelling van kunstkring Centaura en de fototentoonstelling ‘Vrijwilligers in actie’. Later die week volgen nog de tentoonstellingen van Art@De Pinte en Fotoclub De Spiegel (zie
ook artikel hieronder). Het volledige programma voor 2011 vind je op www.depinte.be en
www.wak.be/activiteiten.

Fotoclub De Spiegel en de WAK
In het kader van de Week van Amateurkunsten (WAK) organiseert
Fotoclub De Spiegel dit jaar drie gratis activiteiten waarop iedereen
van harte welkom is!
Fotoclub De Spiegel wandelt opnieuw langs 40 uitstalramen
in De Pinte
Fototentoonstelling in de uitstalramen van de Baron de Gieylaan,
Pintestraat, Polderdreef en het Europaplein. Meer dan vijfendertig zaken of instellingen beantwoordden spontaan de oproep. Het resultaat is te zien vanaf vrijdag 22 april tot en met zondag 15
mei 2011.
Bij de deelnemers ligt een flyer ter beschikking met alle gegevens over de tentoonstelling.
Workshop audiovisuele reeksen in samenwerking met ‘diaporamaclub België’
Na Italiaanse en Engelse reeksen komen dit jaar Franse reeksen aan bod. Wat is er eigen aan Franstalige reeksen? Verschillen deze reeksen van de onze? Er wordt meer gepraat, de woordspelingen
zijn talrijker … Deze en nog andere specifieke gegevens worden nagegaan. Het geheel wordt opgevat als een workshop. De aanwezigen worden in kleine groepjes verdeeld en per groep worden
de reeksen besproken; daarna worden de resultaten van de verschillende groepen vergeleken en
volgt er een kleine discussie. Voor al diegenen die zelf audiovisuele reeksen maken, wordt dit zeker
een leerrijke avond. En dit alles gebeurt onder de deskundige leiding van specialisten.
Wat?
Waar?
Wanneer?
Animators?
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Franstalige audiovisuele reeksen
In de raadzaal van het gemeentehuis in De Pinte
Vrijdagavond 13 mei 2011 om 20 uur
Maurice Dorikens en Johan Werbrouck

Fotoclub De Spiegel projecteert de resultaten van de nationale audiovisuele wedstrijd
‘Prijs Liliane Dorikens’
Voor de tweede maal wordt er een wedstrijd voor audiovisuele producties uitgeschreven door DCB
voor alle amateurs van audiovisuele reeksen. De prijsuitreiking vindt plaats bij Fotoclub De Spiegel
tijdens een galaprojectie in de raadzaal. Het onderwerp dat de auteurs kiezen voor deze wedstrijd
is vrij en alle moderne technieken zijn toegelaten. Deze galaprojectie laat toe de meest recente
audiovisuele reeksen te zien van de laatste jaren.
Wat?
Prijsuitreiking en galaprojectie van audiovisuele reeksen
Waar?
In de raadzaal van het gemeentehuis in De Pinte
Wanneer? Zaterdagnamiddag 14 mei 2011 om 14 uur
Fotoclub De Spiegel heet je van harte welkom. Heb je een reactie, een idee, of een vraag, laat het
ons weten: fotoclub.despiegel.depinte@telenet.be.

Vlaanderen Feest! 2011
Feestcheque tot 170 euro

Organisatoren van een buurtinitiatief of verenigingsactiviteit kunnen lokale organisatiepartner worden van Vlaanderen Feest! en
daardoor in aanmerking komen voor een feestcheque tot 170
euro. Via die cheque kunnen organisatiekosten (zoals huur van
materiaal en infrastructuur, aanmaak van uitnodigingen, vergoedingen voor optredens …) gerecupereerd worden.
www.depinte.be

Gaat u zo’n verenigingsactiviteit, straat- of wijkinitiatief in de steigers zetten tussen 1 en 11 juli
2011 in De Pinte of Zevergem? Wilt u deze activiteit in het teken plaatsen van de campagne voor
het Feest van de Vlaamse gemeenschap?
Alle informatie over de te vervullen voorwaarden en de te leveren bewijsvoering na afloop van
het initiatief kunt u vinden op www.vlaanderefeest.eu. Voor een vlotte opvolging bezorgt u
ook best een kopie van de aanvraag aan de cultuurbeleidscoördinator (tel. 09 280 98 50, e-mail:
cultuurbeleid@depinte.be). Elk jaar overtreft de vraag het aanbod. Er heel snel bij zijn is de
boodschap!

Gemeentelijke fietstocht op zondag 26 juni
Traditiegetrouw is er de gemeentelijke fietstocht
als afronder voor de actie ‘Met belgerinkel naar
de winkel’ (zie pagina 11). Deze fietstocht voor
het hele gezin (met een afstand van 20 à 25 km),
aan een rustig tempo, vindt plaats op zondag 26
juni 2011 op het grondgebied van de gemeente
(het is dus mogelijk om in te korten).
We verzamelen om 9.50 uur op het gemeenteplein in de Baron de Gieylaan (voor het
gemeentehuis) en vertrekken om 10.00 uur stipt.
De aankomst - na een deugddoende fietsrit - is
voorzien om 12 uur op het gemeenteplein. Een
verfrissing wordt aangeboden door de gemeente.

Plattelandsdag in Zevergem
Op zondag 3 juli 2011 zal er in de Boeregemstraat in Zevergem een Plattelandsdag plaatsvinden. Op het programma staan
een landelijk ontbijt, Oldtimer tractorrit, Rugzakken-zoektocht
voor gezinnen met kinderen, een wandeltocht, barbecue, land- en
tuinbouwtocht en doorlopende animatie van kinderen.
Kortom, voor elk wat wils. Het volledige programma zal opgenomen worden in de Infokrant voor
juli-augustus 2011 (verschijning eind juni).
Deze activiteit is een organisatie van de gemeente De Pinte, in samenwerking met Landelijke gilde
Zevergem - De Pinte, KVLV Zevergem, Gezinsbond Zevergem en De Pinte, Bedrijfsgilde Schelde-Leie
en VC Zevergem Sportief, met steun van het Plattelandsproject Schelde-Leie.

Hoogtepunten uit 40 jaar verbroedering De Pinte - Ottoschwanden
(Freiamt)
1. Niet met de bus naar Ottoschwanden maar:
• met de fiets
- Op 29 mei 1973 vertrekken de Pintse Veloridders. Ze willen de afstand van 580 km in drie dagen
afhaspelen. Jammer genoeg kent de tweede dag een tragisch verloop. In Longwy overlijdt plots
één van de deelnemers tijdens de tweede rit. De reis wordt stopgezet.
- Op 25 mei 1976 doen de Veloridders een nieuwe poging. Deze keer lukt het zonder problemen.
- Op 30 juli 1990 vertrekken Bertrand De Bie, Marc Pieters, Geert Pieters, Sylvain Van de Walle en
Lucien Verschraegen. Na drie dagen bereiken ze probleemloos hun einddoel Freiamt.
- Op 21 september 1998 vertrok Andreas Bühler in Ottoschwanden met als einddoel De Pinte.
Hij deed dit met zijn terreinfiets, geladen met zeventien kilo bagage. Na zes dagen en 786 km
kwam hij in De Pinte aan bij zijn zus Christina. Een buitengewone prestatie wetende dat Andreas
diabetespatiënt is.
• te voet
Op 11 juli 2003 starten Leon en Jacqueline Vercammen voor een voettocht van ongeveer 600 km
naar Freiamt. Ze komen aan op 15 augustus. Ze lieten hun tocht sponsoren en verzamelden zo een
bedrag van 4 000 euro dat ze schonken aan ‘Kom op tegen kanker’.
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2. Jeugduitwisseling
In 1974 trekken voor de eerste keer 23 kinderen tussen negen en dertien jaar voor een week naar
Ottoschwanden. Van 15 tot 21 april verblijven twintig Duitse kinderen in een gastgezin in De Pinte.
Vijfentwintig keer zal dit heel gewaardeerde evenement tijdens de paasvakantie plaatsvinden.
3. Internationaal Muziekfestival met Verbroedering
Muziekfestivals waren ingeburgerde gebeurtenissen in Duitsland. Op 25 mei 1974 heeft in
Ottoschwanden het ‘Internationales Musikertreffen mit Verbrüderungsfest’ plaats. De Begoniafanfare is er bij en wordt er door het ‘Stadtmusik Crailsheim’ uitgenodigd om het volgende jaar hun
muziekfeest op te luisteren. Dat zal niet zonder gevolgen blijven.
In 1976 wil het Verbroederingscomité De Pinte samen met het bestuur van de Begoniafanfare tonen
dat ze geleerd hebben van hun buitenlandse vrienden. Er wordt een vierdaags muziekfestival met
verbroederingsfeest georganiseerd. Op het verbroederingsfeest traden het Alphorntrio Engelberg,
Stadtkapelle Crailsheim, de harmonie van Charleville-Mézières en het Musikverein Ottoschwanden
op. Er waren wandelconcerten van muziekverenigingen uit Wingles, Tielt, Oostrozebeke, Lotenhulle, Nazareth, Eke, Sint-Martens-Latem en Eine. Voor de derde leeftijd traden Leo Martin en
Gaston Berghmans op.
Deze muziekfestivals werden in 1981, 1986, 1991 en de laatste keer in 1996 een succesweekend.
4. Het verenigingsleven
Talrijke verenigingen uit en buiten De Pinte hebben Freiamt (Ottoschwanden) leren kennen en
waarderen. In totaal zijn er meer dan 75 bussen naar Freiamt gereisd. Naast een heel aantal verenigingen waren er nog honderden inwoners uit De Pinte en omgeving die de verbroederingsgemeente
bezocht hebben en zelfs nu nog regelmatig bezoeken. Talrijke blijvende vriendschapsbanden zijn er
ontstaan en worden nog regelmatig onderhouden.

Logementgevers gezocht voor bezoekers uit Freiamt
Programma
Cafeest en
Parkfeest

Zoals al meegedeeld in de vorige Infokrant krijgen wij tijdens het komende pinksterweekend
bezoek van een ruime delegatie uit onze verbroederingsgemeente Freiamt-Ottoschwanden. Op
vrijdag 10 juni 2011 komen de bezoekers aan. Ze vertrekken opnieuw op maandagvoormiddag 13
juni 2011.

Zie achtercover

De logementgevers zullen een vergoeding ontvangen van 20 euro per nacht per persoon voor
de overnachtingen met ontbijt. Aan de gasten wordt een volledig programma aangeboden (een
gedetailleerd programma wordt aan de logementgevers bezorgd).
Wie interesse heeft om aan één of meerdere bezoekers logement te bezorgen, kan contact opnemen met:
Cultuurbeleidscoördinator, tel. 09 280 98 50 of cultuurbeleid@depinte.be
Lucien Verschraegen, tel. 09 282 67 87 of luver@skynet.be
Bertrand De Bie, tel. 09 282 74 16 of bedebie@skynet.be
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Bloemenmarkt Zevergem 2011
25e editie

Zondag 8 mei 2011 van 9 tot 12 uur, Dorp (Zevergem)
Programma
• verkoop van éénjarige bloemen (geranium, salvia, petunia, waterbegonia …) door de plaatselijke
bloemist
• verkoop van vaste planten door de plaatselijke tuinaanleggers
• NIEUW: verkoop van biogroentjes
• verkoop van geschenkartikelen en graveerwerk
• muzikaal optreden door de Harmonie van Zevergem
• kunst tussen de bloemen door kunstgroep Art@De Pinte
• voorstelling gemeentelijke Compostmeesters
• infostand Velt met bioproducten
• demonstratie bijencultuur
• drankstand verzorgd door de Wezel
• petanque op het Dorp: match Kriekestraat - varia
www.depinte.be

Straatfeest in Het Wijngaardeke
Op zondag 26 juni 2011 houdt Buurtvereniging Het Wijngaardeke zijn jaarlijks ontbijt en straatfeest in de wijk.
Het ontbijt start vanaf 8.30 uur en duurt tot 12 uur. Inschrijven vooraf is verplicht (uitnodigingen
worden nog uitgedeeld). Prijs volwassenen: 10 euro, kinderen: 5 euro. Iedereen welkom, ook van
buiten de wijk. Er is plaats voor maximum 150 deelnemers.
Vanaf 14 uur is er een tornooi krulbollen. Deelname is gratis en iedereen mag deelnemen (inschrijvingen op het moment zelf). De ploegverdeling is via lottrekking.
Met steun van Gemeente De Pinte.
Verder wordt er recreatief gekrulbold op 3, 10, 17, 24 en 31 mei, 7, 14, 21 en 28 juni. Start vanaf
18.30 uur. Gratis deelname. Iedereen welkom. Krulbollen in voorraad.
Buurtvereniging Het Wijngaardeke
Willy Hoof, Het Wijngaardeke 32, tel. 0494 67 34 08, e-mail: willy.hoof@telenet.be

Cultuurtoeristische zoektocht
Rupelstreek en het Vaartland
4 juni – 18 september 2011
Dit jaar trekt de – nu al 25ste editie – van de cultuurtoeristische zomerzoektocht naar de Rupelstreek en het Vaartland, ruwweg de regio Boom en Willebroek, waar het water van de Rupel het
ritme bepaalt. Het vertrek ligt in Reet, een deelgemeente van Rumst. De streek belooft prachtige
natuurgebieden die getuige zijn van het rijke steenbakkersverleden. Zeven eeuwen kleiontginning
zorgden voor een uniek landschap. Charmante dorpjes zoals Terhagen, Noeveren, en Hellegat, kilometers jaagpaden, vergezichten en waterpartijen, oude industriële sites wachten de zoektochters.
De streek is ook rijk aan musea, kastelen, brouwerijen (Duvel), tal van eet- en drinkgelegenheden.
Kortom, de zoektocht heeft weer een fijne streek gevonden om neer te strijken.
Kaarten en info:
Marc Lagaert, voorzitter, Van Eycklaan 46, De Pinte, tel. 09 282 52 77, marc.lagaert2@telenet.be
Gentiel Vanommeslaeghe, A. Rodenbachstraat 20, De Pinte, tel. 09 282 47 00
Davidsfonds De Pinte-Zevergem

Jubileumconcert voor 10 jaar NONA
De vzw NONA, die hulp biedt aan Roemeense kinderen, is dit jaar
aan de tiende editie van haar jaarlijkse benefietconcert toe en nodigt u dan ook van harte uit op vrijdag 3 juni 2011 om 20 uur in
de parochiekerk van De Pinte.
Om tevens het tienjarig bestaan van de vzw met vreugde te vieren,
kon NONA geen beter koor uitnodigen dan het kamerkoor Cum
Gaudio – met vreugde – uit Sint-Martens-Latem. Cum Gaudio,
onder de leiding staat van Raf De Troyer, zal in dit concert putten uit het rijke repertoire van vocale
muziek uit de renaissance met componisten zoals Arcadelt, Lassus, Byrd, Desprez en Isaac. Een
stijlperiode waarin de lage landen een letterlijk toonaangevende rol hebben gespeeld. Zang wordt
afgewisseld met instrumentale intermezzi op het gerestaureerde Lovaertorgel van de kerk van De
Pinte, gebracht door Leon Bierens, organist in de O.L.V. Sint-Pieterskerk van Gent.
Kaarten kosten 10 euro in voorverkoop (12 euro aan de ingang), lagereschoolkinderen: gratis euro,
en zijn te krijgen bij het secretariaat van de vzw, Serafien de Rijckelaan 21, tel. 09 282 85 78, email: nonamechild@telenet.be en bij de bestuursleden van de vzw NONA.
Zie eveneens de website van de vzw NONA: www.nonamechild.eu

19

bibliotheek
Een nieuwe bibliotheek voor De Pinte
Gezien het plaatstekort in de huidige bibliotheek heeft het gemeentebestuur beslist om een volledig nieuwe bibliotheek te bouwen. Een nieuw gebouw waar ruimte genoeg is om de vele boeken,
tijdschriften en dvd’s op een ordelijke manier te kunnen opstellen, maar ook een gebouw dat al
rekening houdt met de noden van morgen.
De nieuwe bibliotheek zal gebouwd worden in het hart van De Pinte, op de plaats waar nu het
Parochiaal Centrum staat (Baron de Gieylaan 27).
Drie niveaus
Het gebouw zal uit drie niveaus bestaan: een kelderverdieping waar de jeugdboeken en dvd’s zullen komen, het gelijkvloers waar de fictie voor de volwassenen zal ondergebracht worden en het
eerste verdiep. De verdieping zal uit een passerelle bestaan waarop de non-fictie voor de volwassenen komt, ook de leeszaal bevindt zich hier.
Het gebouw zal heel open en ruim ogen door verschillende vides. Er zal ook een tribune met
zitplaatsen voorzien worden voor auteurslezingen en dergelijke. De burelen voor het personeel
komen op het gelijkvloers.
Bij mooi weer kan er buiten op het leesterras vertoefd worden. De ramen aan de voorzijde van het
gebouw zien eruit als een barcode waarmee verwezen wordt naar de streepjescode van de materialen maar ook naar het digitale waarmee de bib nu te maken heeft.
Zelfuitleenbalie en inleverbus
In dit nieuwe gebouw zullen ook de nieuwste bibliotheektechnologieën ingepast worden, zoals de
zelfuitleenbalie waarbij de leners zelf hun boeken zullen kunnen uitlenen, indienen en verlengen.
Een inleverbus aan de buitenkant van het gebouw zorgt ervoor dat ook buiten de openingsuren de
materialen teruggebracht kunnen worden.
Met een aantrekkelijke inrichting poogt de bib tegemoet te komen aan de lokale noden en wensen van de bibliotheekgebruiker en hoopt naast de 2 500 huidige leners nog veel nieuwe leners te
mogen verwelkomen.
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Bouwwerken
Architect Van Wassenhove uit Zwijnaarde werd aangesteld als ontwerper van de nieuwe bibliotheek. Deze architect werd aangesteld via een openbare aanbesteding en na een objectieve
puntentelling van de jury.
Er werd een werkgroep opgericht om de bouw van de nieuwe bibliotheek op te volgen. Om ideeën
op te doen qua inrichting en nieuwe technologieën werd eerder een bezoek gebracht aan de bibliotheken van Merelbeke, Gavere en Kruishoutem.
Het ontwerp en de raming van de kosten werden goedgekeurd door de gemeenteraad op 4 april 2011. De start van de bouwwerken wordt voorzien
in augustus 2011. De werken zouden ongeveer een jaar duren.

Nieuwe tijdschriften
Er werd een abonnement genomen op drie nieuwe tijdschriften: het tuintijdschrift ‘Groei en bloei’,
het interieurtijdschrift ‘Actief wonen’ en het natuurtijdschrift voor de jeugd ‘National Geographic
Junior’.
Per kaart kunnen tien tijdschriften ontleend worden. Het nieuwste nummer blijft ter inzage in de
bibliotheek, de oudere nummers (die in het kastje zitten) kunnen worden uitgeleend.
De patronen bij de modetijdschriften (Burda en Knipmode) zitten apart in dozen die bovenop de
kast staan.

www.depinte.be

Jeugdboekenweek: 19 maart – 3 april 2011
Tijdens de Jeugdboekenweek speelden een groot aantal klassen het spel ‘Geheim gezocht’ in de bib, waarbij het geheim van de bib moest ontrafeld
worden.
Via allerlei opdrachtjes rond de bibliotheek en boeken, konden de kinderen
puzzelstukken verzamelen waarmee ze een grote puzzel maakten. Eens de
geheime code die daarop verscheen, gekraakt werd, wonnen de klassen een
heus diploma ‘geheimenkraker’!

ZOVLA-strips
Vanaf april is er een nieuwe wisselcollectie van strips voor volwassenen
ter beschikking in onze bib via Zovla (interlokale vereniging Zuid-OostVlaamse bibliotheken). Deze keer gaat het om de strips van de bib van
Zingem die een jaar in onze bib kunnen worden uitgeleend.
Tal van nieuwe reeksen liggen dus klaar voor de volwassen stripliefhebbers.

Grootletterboeken
Voor mensen met een visuele beperking beschikken we over grootletterboeken, boeken
met - zoals het woord het zelf zegt - grotere, beter zichtbare letters. Ook dit jaar werd
deze collectie uitgebreid met een twintigtal nieuwe titels.
We beschikken ook nog altijd over Daisy-boeken, luisterboeken voor jeugd en volwassenen op
cd-rom die op een uitleenbare Daisy-speler kunnen afgespeeld worden. Deze boeken van de Luisterpuntbibliotheek zijn gratis uitleenbaar voor personen voor wie het gewoon
lezen niet (meer) of niet gemakkelijk gaat, maar hiermee wél leesplezier vinden (blinden, slechtzienden, personen met dyslexie of autisme, mensen met
spier- en gewrichtsziekten …).
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Luisterboeken voor de jeugd
In tegenstelling tot de Daisy-boeken kunnen deze luisterboeken wel door iedereen uitgeleend worden (0,50 euro per luisterboek en maximum twee per kaart). Ook dit jaar wordt de collectie met
nieuwe luisterboeken verrijkt.
Handig voor kinderen die een lange autoreis moeten maken!

Sluitingsdagen en openingsuren
De bibliotheek is gesloten op:
maandag 2 mei (compensatieverlof)
donderdag 2 juni (Hemelvaartsdag)
zaterdag 4 juni (extra sluitingsdag)
maandag 13 juni (pinkstermaandag)

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:
Nieuw Nieuwsbrief
Sport
Abonneer u gratis
via www.depinte.
be > Publicaties >
Nieuwsbrieven.
Wie al ingeschreven
is voor (een van)
de gemeentelijke
nieuwsbrieven kan
zijn voorkeuren
aanpassen (om
meer of minder
nieuwsbrieven
22 te ontvangen)
door onderaan in
een ontvangen
nieuwsbrief te
klikken op ‘Om uit
te schrijven of om
uw voorkeuren aan
te passen, klik hier.’

In dit nummer van de Infokrant vindt u informatie over de sportkampen tijdens de zomervakantie
en een fotoverslag van ons sportkamp tijdens de krokusvakantie. Daarnaast is er nog informatie
over de Gordel en de Doe-aan-sportbeurs.
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

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 plaats van 9 tot 12 uur en van 13
tot 16 uur. Er is opvang voorzien van 8 tot 9 uur en van 16 tot 18 uur ’s.
De sportnamiddagen voor kleuters vinden plaats van 13 tot 16 uur en ook hier is er opvang
voorzien tot 18 uur.
Tijdens het eerste kamp van 4 tot en met 8 juli komen ook onze kleuters gedurende een volledige
dag naar het sportkamp.
Overzicht sportkampen en inschrijvingsdata:
Kleuterkampen zomer 2011:
KAMP 1: van maandag 4 juli tot en met vrijdag 8 juli 2011
Telkens van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur. Er is opvang voorzien vanaf 8 uur en tot 18 uur.
Tijdens dit kamp sporten en knutselen de kleuters gedurende een volledige dag.
-> Inschrijven kan telefonisch op dinsdag 10 mei
www.depinte.be

KAMP 2: van dinsdag 12 juli tot en met vrijdag 15 juli 2011
Telkens van 13 tot 16 uur. Avondopvang is mogelijk tot 18 uur.
-> Inschrijven kan telefonisch op woensdag 11 mei
KAMP 3: van maandag 22 augustus tot en met vrijdag 26 augustus 2011
Telkens van 13 tot 16 uur. Avondopvang is mogelijk tot 18 uur.
-> Inschrijven kan telefonisch op donderdag 12 mei

Fotoverslag
sportkamp
krokusvakantie

Sportkampen lagere school zomer 2011:
Telkens van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur.
Opvang is mogelijk vanaf 8 uur en tot 18 uur.

Zie www.depinte.be

KAMP 2: van dinsdag 12 juli tot en met vrijdag 15 juli 2011
-> Inschrijven kan telefonisch op woensdag 11 mei

KAMP 1: van maandag 4 juli tot en met vrijdag 8 juli 2011
-> Inschrijven kan telefonisch op dinsdag 10 mei

KAMP 3: van maandag 22 augustus tot en met vrijdag 26 augustus 2011
-> Inschrijven kan telefonisch op donderdag 12 mei
Sinds januari 2011 kunnen activiteiten van de sportdienst enkel nog betaald worden via overschrijving. Na telefonische bevestiging van deelname moet u het inschrijvingsstrookje binnengebracht
worden aan de balie, via de brievenbus van het OCP of via e-mail. Nadien wordt een overschrijvingsformulier met u meegegeven of per post opgestuurd.
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.

De Gordel 2011
De 31e editie van De Gordel, het jaarlijkse wandel- en fietsfeest in de
Vlaamse rand rond Brussel, zal plaatsvinden op zondag 4 september
2011.
De sportdienst zal ook dit jaar optreden als officieel Gordel inschrijfpunt.
Alle info is hier verkrijgbaar. Meer informatie kan je ook vinden op www.
bloso.be of www.de-gordel.be.

Sportdienst De Pinte zoekt sportpromotor (B1-B3 m/v)
Sportbeheer De Pinte vzw
Ontmoetingscentrum Polderbos
Polderbos 20, 9840 De Pinte
tel. 09 280 98 48, fax 09 280 98 59
Ondernemingsnummer: 0442164602
De gemeente De Pinte is op zoek naar een sportpromotor die het sportgebeuren in de gemeente
stimuleert door het promoten en inrichten van sportieve activiteiten en evenementen.
Vanuit een eigen invalshoek en onder leiding van de sportfunctionaris zal de sportpromotor het
bestaande sportaanbod voorbereiden en uitvoeren samen met een collega sportpromotor die al
geruime tijd vertrouwd is met de werking.
Hij/zij zal deel uitmaken, samen met de collega-sportpromotor en de sportfunctionaris, van een
gemotiveerd en dynamisch team dat, naast het verder uitwerken van het bestaande sportaanbod,
de sportpromotionele doelstellingen zoals in het sportbeleidsplan staan beschreven tot uitvoering
brengt.
Werktijd: 14 uren per week
Indiensttreding: 22 augustus 2011
Duur: tijdelijke tewerkstelling via interimcontract
Plaats van tewerkstelling: OCP Polderbos, Polderbos 20, 9840 De Pinte
Werkgever: vzw Sportbeheer
(zie ook volgende pagina)
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Solliciteren
Solliciteren voor deze functie kan door een sollicitatiebrief te richten aan:
vzw Sportbeheer, t.a.v. de heer Wim Vanbiervliet, Polderbos 20, 9840 De Pinte
Met volgende bijlagen: • Uitgebreid curriculum vitae met foto
• Kopie van het vereiste diploma
• Kopie van uw rijbewijs
• Bewijs van goed gedrag en zeden
De sollicitatie dient uiterlijk verstuurd of ingediend te worden op 15 mei 2011 (poststempel geldt
als bewijs).
Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met de sportfunctionaris:
Ann De Vreese, tel. 09 280 80 48, ann.devreese@depinte.be.
De functie-inhoud, het profiel en de toelatings- en aanwervingsvoorwaarden kunt u raadplegen op
www.depinte.be.

Doe-aan-sportbeurs
Sportdienst De Pinte organiseert op zaterdag
7 mei 2011 van 13.30 tot 18 uur de eerste
Doe-aan-Sportbeurs. Het initiatief kwam tot
stand door de medewerking van drie eindejaarsstudenten Lichamelijke Opvoeding aan de
Hogeschool te Gent en kadert in het uitvoeren
van hun eindwerk en het gemeentelijke sportbeleidsplan. Samen met de sportdienst van De
Pinte zijn ze dan ook verheugd dit evenement te
kunnen aankondigen.
De bedoeling van de Doe-aan-Sportbeurs is het promoten, voorstellen en laten proeven van verschillende sporten die aangeboden worden in onze gemeente. De verschillende sportclubs en hun
sportactiviteiten worden via aantrekkelijke infostanden op een actieve wijze gepromoot.
Je kan komen kijken naar de demonstraties, maar beter is het om actief kennis te maken door
deel te nemen aan de talrijke initiatielessen die op het programma zullen staan.
Volgende sporttakken staan alvast genoteerd op het programma: dans, sepak takraw, badminton,
jogging, atletiek, basketbal, voetbal, tennis, tafeltennis, karate, curve bowl …
De Doe-aan-Sportbeurs vindt plaats in en rond het OCP (Ontmoetingscentrum Polderbos, Polderbos 20) en is volledig gratis. De beurs is gericht op zowel kinderen, jongeren, volwassenen als
senioren. Iedereen is welkom. Voor elk wat wils dus. Er zijn ook tal van leuke prijzen te winnen.
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Voor meer informatie en om in te schrijven kan je terecht op
www.depinte.be/doeaansportbeurs.aspx en bij Sportdienst De Pinte, tel. 09 280 98 48,
e-mail: sportdienst@depinte.be.
Wij rekenen op een talrijke opkomst!

Badminton 55-plussers
Ben je ouder dan 55 en hou je van bewegen en gezellig sporten?
Kom dan naar de sporthal in OCP De Pinte.
Iedere vrijdagnamiddag van 14.30 tot 16 uur wordt er badminton gespeeld op recreatieve wijze.
Alle 55-plussers zijn welkom.
En geloof ons, meedoen is belangrijker dan winnen.
Inlichtingen: Annie Thienpont, tel. 09 282 22 76

www.depinte.be

Recreatief Triplettentornooi Petanque
Petanqueclub De Zonnebloem organiseert op zaterdag 18 juni 2011 ter gelegenheid van zijn zilveren jubileum een groot tornooi op het plein van het Sijsjespark in
De Pinte. Er kunnen 72 spelers aan het tornooi deelnemen. Dit in samenwerking
met de gemeente De Pinte.
Waar:
Wanneer:

Plein Sijsjespark De Pinte (aan de Geelgorslaan)
Zaterdag 18 juni 2011

Programma:

Onthaal om 9 uur, start tornooi om 9.30 uur,
middagpauze van 12 tot 13 uur, start deel 2 tornooi
om 13 uur, einde tornooi omstreeks 17 uur
Talrijke mooie naturaprijzen voor de helft van de deelnemers

Prijzen:
Prijs:
Inschrijven:

E 5 per vaste triplette (drie drankjes en verzekering inbegrepen)
Inschrijven kan tot en met woensdag 1 juni bij Julien Matthys,
Sijsjespark 10, 9840 De Pinte, tel. 0472 01 35 47,
e-mail: julien.matthys@telenet.be.
Tijdens de inschrijving en betaling dient men
de naam van de tripletten en de volledige naam van elke speler
te vermelden.
De inschrijving is pas geldig na betaling. Storten kan ook met de
vermelding van de groepsnaam en de volledige naam van de drie spelers op
rekening van PC De Zonnebloem 390-01023992-15.

Consumpties: Broodjes en drank ter plaatse te krijgen aan democratische prijzen.
Er worden maximum 72 spelers toegelaten en men speelt op twaalf terreinen. Wees er dus snel
bij voor deze unieke gelegenheid. Schrijf u in en breng per speler drie petanqueballen mee.
Wekelijkse petanque
Vanaf zondag 1 mei 2011 speelt deze club terug op de buitenterreinen in het
Sijsjespark (bij slecht weer op de binnenterreinen in De Pinte). De activiteiten
vinden plaats op woensdag- en zaterdagnamiddag van 15 tot 18.30 uur en
zondagvoormiddag van 10 tot 12.30 uur.
Nieuwe leden (die geen officiële competitie spelen met andere clubs) worden
vooral gezocht onder de inwoners van De Pinte en Zevergem. Aantal leden op
dit ogenblik: 54.

Gratis ‘Open-dans-dagen’
DanceReaction De Pinte (www.DanceReaction.be) organiseert
‘open-dans-dagen’ van vrijdag 20 mei tot en met woensdag
25 mei 2011 in het OCP, Polderbos 20, De Pinte.
Voor wie?
Vanaf geboortejaar 2007 tot en met Middelbaar++ en volwassenen
Kleuters en lagere school: KnuffelDance (kleuters), New
Style, Hedendaags, Musical Dance, Let’s Dance en HipHop
StreetJazz.
Volwassenen en jeugd: ZUMBA®
Info:
Inschrijven kan via www.DanceReaction.be bij ‘INFO AANVRAAG’. DanceReaction neemt ook deel
aan de Sportbeurs op zaterdag 7 mei (zie pagina 24).
Verantwoordelijke:
Rita Termote (verantwoordelijke dagelijks bestuur), 0475 94 42 91
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Petanqueclub ‘Edelweiss’
Onze club nodigt alle liefhebbers van petanque uit om zich eens gezellig te amuseren. Kent u het
spel nog niet? Beginners wordt het spel aangeleerd. Kom gerust een kijkje nemen of een proefspelletje meespelen.
Wij spelen op dinsdag- en donderdagnamiddag van 14.30 tot 17 uur.
Zomerperiode: van 1 mei tot en met 30 september in het Sijsjespark in De Pinte.
Winterperiode: van 1 oktober tot en met 30 april in de gemeentelijke loods in Zevergem.
Voor meer informatie kunt u altijd terecht bij:
Johan en Rita De Waele-Vermaerke, Eeuwfeestlaan 9, tel. 09 282 41 84				
Jozef Van Der Looven, Park te Poldere 6, tel. 09 281 08 92

11de Patrick Bodysol-Cup (minivoetbaltornooi)
Tijdens het weekend van 13, 14 en 15 mei 2011 vindt op de jeugdterreinen van voetbalclub Jong
& Vlug De Pinte (Moerkensheide) in de Nieuwstraat de 11de Patrick Bodysol-Cup plaats.
De driedaagse begint op vrijdagavond 13 mei met de 8e Bodysol-Jogging. Om 19 uur beginnen de jeugdlopen (tot twaalf jaar). Inschrijven kan ter plaatse (1 euro). Om 19.30 uur komen de
oudere jeugd en volwassenen aan de beurt. Zij lopen een, twee of drie maal de omloop van 4,5
km. Inschrijven kan ter plaatse (5 euro).
Er is een tombola en uitslagen. Bovendien is er voor alle deelnemers een sportdrank, een biertje en
een Bodysol-product. Om 21 uur, na de jogging, is er een optreden van High Volume.
Zaterdag 14 mei en zondag 15 mei wordt het 11e Patrick Bodysol-Cup (minivoetbaltornooi)
gespeeld. In de voormiddag is er een apart tornooi voor jeugdploegen. Daarvoor is de inschrijving
gratis. ’s Namiddags beginnen de competitie- en recreatieve ploegen aan hun tornooi. Voor die
teams is er een inschrijvingsbedrag voorzien van 125 euro per ploeg. Er wordt gespeeld op gras.
Voetbalschoenen zijn echter verboden! Indoors zijn wel toegelaten. Er is voor 2 500 euro aan prijzen in natura en waardebons te verdelen onder alle deelnemende ploegen. Speciale prijzen zijn
voorzien voor recreatieve ploegen.
Gedurende het hele weekend zijn er warme maaltijden, snacks, belegde broodjes en drank te
krijgen.
Inschrijvingsformulieren te krijgen en af te geven in de kantines van JV De Pinte en sportzaal Budapest en bij Luc Vermassen, Baron de Gieylaan 42, 9840 De Pinte. Tel. 0495 16 73 75, fax 09 282 38
16, e-mail: bodysol-cup@in-depinte.be. Info op: www.jvdepinte.be.
Rekeningnummer: KBC 737-0115190-94. De inschrijving is slechts geldig na betaling!
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Nieuwe jeugdspelers welkom bij Voetbalclub Jong & Vlug De Pinte
Met het oog op het seizoen 2011-2012 gaat voetbalclub Jong & Vlug op zoek naar jonge voetballertjes. Vooral spelers geboren tussen 1999 en 2003 zijn welkom. Ook in de andere leeftijdscategorieën
kunnen we nog spelers gebruiken. De jeugdwerking zit in de lift en dat willen we aanhouden.
Heb je interesse of ken je iemand die het bij JV eens wil proberen? Aarzel niet en contacteer jeugdcoördinator Chris Depret, 0474 87 60 66, depret.chris@telenet.be.
Op 8 of 9 mei kan je komen kijken op de Sportbeurs.
Op 14 en 15 mei organiseert Jong & Vlug De Pinte de 11e Patrick Bodysol-Cup (zie artikel hiervoor).
Onder de vorm van een minivoetbaltornooi kan iedereen eens kennismaken met het ‘voetballen’.

Started-to-run? Continue-to-run!
Na onze succesvolle Start-to-Runactiviteit samen met de gemeentelijke sportdienst en de atletiekclub kan je je conditie blijven onderhouden, of nog verder opbouwen. Blijf lopen!
www.depinte.be

JoggingClub De Pinte is een recreatieve joggingclub, waar we elke dinsdagavond afspreken om
19.30 uur aan de parking van de Sportwegel voor een kwartiertje gezamenlijke opwarming en
stretching en een gezellige jogging van vijf tot tien km in groepjes en op eigen tempo.
Kom gerust eens vrijblijvend langs!
JoggingClub De Pinte organiseert ook, samen met de voetbalclub, de achtste Bodysoljogging op
vrijdag 13 mei 2011 om 19.30 uur op de terreinen van Moerkensheide (jeugdlopen om 19 uur).
Iedereen welkom!
Meer info? Contacteer Geert Deconinck (jcdepinte@gmail.com) of kijk op onze totaal vernieuwde
website www.jcdepinte.be.

Turnclub Olympia zoekt extra trainers voor turnjaar 2011-2012
• Ben je sportief en is turnen je passie?
• Waan je je in de tuin als in de tent van Cirque du Soleil en probeer je stiekem
acrobatische kunstjes uit?
• Zie je het helemaal zitten om over een heuse airtrack te zweven?
• Droom je ervan kinderen en/of volwassenen de liefde voor gymnastiek door
te geven?
Dan ben jij de persoon die we zoeken! Om ons trainersteam te versterken is TK Olympia op zoek
naar extra trainers!
TK Olympia De Pinte is een recreatieve turnclub met een ruim
aanbod aan disciplines zoals toestelturnen, tumbling, acro,
trampoline, conditiegym … De club gaat voor (kwalitatief) niveau, zonder druk van competitie. Groepswerking primeert
op individuele prestaties.
De turnclub maakt werk van dit (kwalitatief) niveau door:
• nieuwe trainers individueel te begeleiden;
• alle trainers kansen te bieden om vorming te volgen;
• regelmatig te investeren in eigentijds en gepast turnmateriaal (bijvoorbeeld air track, tumbling baan …);
• een groeiparcours uit te tekenen per groep gymnasten.
Heb je er zin in? Alvast welkom!
Contacteer Stefanie Plouvier op 0499 38 94 76 of e-mail naar
tkodepinte.train@gmail.com en stel je (laatste) vragen. Maak
verder kennis met de club via www.tkodepinte.be.
Wij trainen op maandagavond, woensdagnamiddag en -avond, vrijdagavond, zaterdag- en
zondagvoormiddag.

Aan alle dames die zich jong en fit willen voelen en blijven!
Kom met ons oefenen en turnen in een aangename sfeer.
Probeerles: eerste week van de maand september
Verder turnen wij het hele jaar door.
Wij starten op 1 september 2011 (geen turnen tijdens de schoolvakanties).
Elke maandag, dinsdag en donderdag van 8.30 tot 9.30 uur.
Donderdag: stretching van 9.30 tot 10.30 uur.
50 euro per jaar
Waar? OCP, eerste verdieping.
Informatie bij Nora Delvoye, tel. 09 282 83 11
Avondturnen op donderdag van 20 tot 21 uur
Informatie bij Inez Vanhooren, tel. 0472 40 97 57

27

jeugd
Vraag het kids-ID tijdig aan!

Kids-ID: een elektronische identiteitskaart voor - 12-jarigen
Gemeente De Pinte is al een tijdje gestart met de Kids-ID’s, dat zijn
elektronische identiteitskaarten voor Belgische kinderen onder de
twaalf jaar. Dit identiteitsdocument dient om de identiteit van het
kind te bewijzen.
Het document wordt enkel door de gemeente afgeleverd op aanvraag.
De kinderen moeten aanwezig zijn bij de aanvraag van het Kids-ID.
Volgende voorwaarden zijn vereist:
• een recente pasfoto in kleur met een heldere witte effen achtergrond en volgende afmetingen
(4,5 cm op 3,5 cm). Schoolfoto’s voldoen dus meestal niet aan deze voorwaarden!
• kostprijs: 3 euro
Hou rekening met een leveringstermijn van twee tot drie weken.

Ouderlijke toestemming voor reizen naar het buitenland
Als een minderjarige alleen of zonder ouder(s) naar het buitenland reist, kan men een verklaring
van de ouder(s) meenemen waarin ze toestemming geven voor deze reis. De handtekening wordt
gewettigd op de dienst Burgerzaken (de identiteitskaart van de ouders dient hiertoe voorgelegd te
worden). Het document kan in het buitenland bij officiële instanties (politie, douane, diplomatieke
posten …) gevraagd worden en is soms zelfs verplicht.
Het (meertalige) document ‘Ouderlijke toestemming bij minderjarigen voor een reis naar het buitenland’ kan afgehaald worden bij de dienst Burgerzaken of via www.depinte.be > Publicaties >
e-Bibliotheek.

Kinderen- en jongerenluik WAK 2011
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Een terugblik
op een
geslaagd
Carnavalsweekend
			
Lees het verslag
over de dropping,
Combi II (met foto’s)
en 		
Meespeeltheater
Kip van Troje op
www.depinte.be.

Tijdens de Week van de Amateurkunsten (WAK) organiseren de jeugddienst en de cultuurdienst een kinder- en jongerenluik. Er wordt een
cultuurbeurs en theaterworkshop georganiseerd.
1e Cultuurbeurs voor kinderen en jongeren op 25 april 2011
Op deze beurs wordt het cultuuraanbod van De Pinte voorgesteld. Een
aantal verenigingen laten het beste van zichzelf zien. Muziek, dans, toneel, kunst en vorming gaan hier hand in hand. Aan verschillende standen
kan je kennismaken met het aanbod van Pintse verenigingen. Er zullen
ook demonstraties en workshops gegeven worden.
Wanneer? Paasmaandag 25 april 2011, doorlopend van 14 tot 17 uur
Waar?
Ontmoetingscentrum Polderbos, Polderbos 20, De Pinte
Voor wie? Kinderen en jongeren en alle geïnteresseerden
Theaterworkshop door Kip van Troje op 27 april 2011
Hoe loopt een boer? Hoe beweegt een hofdame? Welke emotie toont een winnaar? Wat is het
gevoel dat je kunt spelen bij een nieuwsgierig personage? Hoe kan je uren praten zonder je stem
moe te maken? Wat is jardin en cour?
Wil je op al deze vragen een antwoord hebben, schrijf je dan in voor de theaterworkshop.
De namiddag start met een opwarming en dan vliegen we er theatraal in met allerlei theatertechnieken.
www.depinte.be

Wanneer? Woensdag 27 april 2011 van 14 tot 17 uur
Waar?
Ontmoetingscentrum Polderbos, Polderbos 20, De Pinte
Voor wie? Kinderen van zes tot acht jaar
Inschrijven? Vooraf inschrijven is verplicht, de plaatsen zijn beperkt.
Inschrijven ten laatste op maandag 25 april 2011.
Voor meer informatie over de cultuurbeurs en de theaterworkshop kan je terecht bij:
Jeugddienst en Cultuurdienst De Pinte, Polderbos 20, 9840 De Pinte, tel. 09 280 98 40,
jeugddienst@depinte.be en cultuurbeleid@depinte.be

Roefeldag 2011
Op zaterdag 25 juni 2011 is er opnieuw Roefeldag in De Pinte. Kinderen kunnen op
deze dag een kijkje nemen bij onze plaatselijke handelaars of kennismaken met een
aantal interessante hobby’s.
Voor wie? Voor alle kinderen tussen zes en twaalf jaar
Kostprijs? Deelnemen is volledig gratis, maar inschrijvingen is wel verplicht.
Heb je interesse om samen met ons mee op ontdekking te gaan? Noteer alvast volgende inschrijvingsdagen:
• zaterdag 11 juni van 10 tot 12 uur
• woensdag 15 juni van 14 tot 16 uur
De inschrijvingen gebeuren in de inkomhal van het OCP (Polderbos 20).
Meer informatie over de Roefeldag 2011 volgt via folders die verdeeld worden in de scholen van
De Pinte - Zevergem.
GEZOCHT!
• Leuke en interessante beroepen of hobby’s
Voor de Roefeldag zoekt de jeugddienst nog
zelfstandigen, bedrijven, instellingen, organisaties … die een activiteit willen organiseren
voor kinderen van zes tot twaalf jaar. Wie wil
meewerken aan de Roefeldag en er een prachtige dag voor de kinderen wil van maken, kan
dat tot ten laatste maandag 12 mei laten weten aan de jeugddienst.
• Begeleiders
Ook voor deze editie van de Roefdag zijn we
op zoek naar vrijwilligers voor het begeleiden
van de verschillende groepjes kinderen doorheen de dag. Voel jij je daartoe geroepen?
Neem contact op met de jeugddienst en geef
je gegevens door.
Nog vragen?
Voor meer info kunt u terecht bij de jeugddienst.
OCP, Polderbos 20, De Pinte, tel. 09 280 98 51
e-mail: jeugddienst@depinte.be

Speelplein Amigos: werking zomer 2011
Je kan tijdens de zomervakantie vijf weken ‘vollen bak’ genieten van de speelpleinwerking Amigos.
Enthousiaste animatoren zorgen dagelijks voor gezellig spelen, modderige tochten, kunstige knutselwerkjes en nog zoveel meer.
Wanneer?
Speelplein Amigos is er in de zomervakantie:
• van maandag 18 tot vrijdag 22 juli 2011
(Opgelet: donderdag 21 juli is een feestdag, er is dus geen speelpleinwerking)
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•
•
•
•

van maandag 25 tot vrijdag 29 juli 2011
van maandag 1 tot vrijdag 5 augustus 2011
van maandag 8 tot vrijdag 12 augustus 2011
van dinsdag 16 augustus tot vrijdag 19 augustus 2011
(Opgelet: maandag 15 augustus is een feestdag, er is dus geen speelpleinwerking)

Inschrijven
U hoeft uw kind niet op voorhand in te schrijven. Inschrijven kan zowel ’s morgens als ’s middags
rechtstreeks bij de animatoren. Het is wel handig als u vooraf de inschrijvingsfiche en de medische
fiche download (www.depinte.be > Publicaties > Formulieren) en al volledig invult.
Waar?
In de gebouwen van de gemeentelijke basisschool, Polderbos 1, De Pinte
Meer info
Informatie over dagindeling en groepen vind je op www.depinte.be of hoor je van de jeugddienst,
tel. 09 280 98 51 of jeugddienst@depinte.be.

Speelplein Amigos zoekt: enthousiaste monitoren
Ben je 16 jaar of ouder?
Wil je de Pintse kinderen en jongeren enkele leuke vakantiedagen bezorgen?
Ben je goed in het organiseren van activiteiten?
Heb je zin om deel uit te maken van een fantastische leidingsploeg?
Stel je dan kandidaat om speelpleinmonitor te worden!
Neem contact op met de jeugddienst, tel. 09 280 98 51, e-mail: jeugddienst@depinte.be
PRAKTISCHE INFORMATIE
Vergoeding
Als monitor van het speelplein krijg je een forfaitaire vrijwilligersvergoeding.
Vergoeding per dag
Voor de werking Voor voorbereidingen of opruimen
monitoren zonder attest of ervaring:
E 18,50
E7
monitoren met attest of ervaring:
E 22,50
E9
assistent-hoofdmonitoren (enkel voor
monitoren met veel ervaring)
E 30,82
E9
Opgelet: De wettelijke maximumbedragen kunnen niet overschreden worden, ook niet bij combinatie van werking en voorbereiding.
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Vorming
Er worden jaarlijks een à twee vormingssessies voor de monitoren van het speelplein georganiseerd.
De sessies vinden meestal plaats net voor de werkingsperiode van de zomervakantie en worden
gratis aangeboden.
Verzekering
De monitoren zijn verzekerd tegen de volgende risico’s: burgerrechtelijke aansprakelijkheid, rechtsbijstand en lichamelijke ongevallen.

www.depinte.be

Speelstraten in De Pinte
Als inwoner van De Pinte is het – onder bepaalde voorwaarden – mogelijk
om een speelstraat in te richten. Dit betekent dat de straat of wijk voor een
dag of een bepaalde periode wordt afgesloten voor alle verkeer (behalve
voor bewoners en hulpdiensten) en dat deze volledig wordt omgetoverd tot
een speelterrein voor kinderen.
De voorwaarde is wel dat er uit de volwassen bewoners een aantal verantwoordelijken aangesteld worden, zodat deze alles in goede banen kunnen
leiden.
Een speelstraat kan aangevraagd worden bij de jeugddienst van de gemeente. Ook het reglement is daar beschikbaar (en op www.depinte.be).
Om het extra leuk te maken voor de kinderen kan je bij de jeugddienst ook een speelkoffer huren
met allerlei spelmateriaal. Er zijn twee koffers beschikbaar: de groepsspelen en de circusspelen.
Ze kunnen afzonderlijk gehuurd worden.
Heb je interesse in het inrichten van een speelstraat of het huren van een van deze speelkoffers?
Contacteer dan tijdig de jeugddienst (OCP, tel. 09 280 98 51, e-mail: jeugddienst@depinte.be)!

Zaterdag 7 mei: Ontdekkingsdag radioamateur voor de jeugd
‘Radioamateurisme’, is dat niet een hobby voor senioren die met
heimwee terugblikken op pre-gsm en het pre-pc tijdperk?
Uiteraard niet. De radioamateur doet het vandaag met de pc, via
satellieten, het internet, de gsm ... Kortom, hij haalt het beste uit
een waaier aan hedendaagse communicatiemiddelen en gebruikt de
modernste technieken.   
Om de jeugd kennis te laten maken met enkele boeiende facetten
van onze hobby organiseren de ‘Amateurradioclub De Pinte’ en de
lokale afdeling ‘Tussen Leie en Schelde’ van de UBA (Koninklijke Unie
van de Belgische Zendamateurs) op 7 mei 2011 een ‘ontdekkingsdag’ voor de jeugd. Vanaf 9 tot 17 uur kan men terecht in een van
de tenten die opgesteld staan op de terreinen van het OCP voor een
onvergetelijke dag.
Voor de organisatie doen wij onder andere een beroep op de ervaring van RiSX (zie www.risx.be),
een vereniging die de jeugd op een leuke, speelse manier in contact wil brengen met communicatietechnieken zoals radio, elektronica en internet.
Vragen? Neem contact op met Luc Smet (tel. 09 282 91 34 na 19 uur of luc.smet@base.be).
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Schoolfeestweekend Vrije Basisschool Zevergem
Ik ben vandaag zo vrolijk!
Vrijdag 17 juni 2011
20.00 uur:
Streekbierenavond
Zondag 19 juni 2011
10.00 uur:
Eucharistieviering in de kerk
11.15 uur:
Aperitief in de feesttent
11.45 uur:
‘Eetinge’, inschrijven via www.vbszevergem.be
14.00 uur:
Ik ben vandaag zo vrolijk!
		
Een vrolijke voorstelling door vrolijke kinderen.
		
		
		

• Doorlopend diverse kinderspelen
• Gratis toegang!
• In de grote feesttent achter de kerk van Zevergem

Leefschool De Boomhut
Op zaterdag 21 mei 2011 wordt om 14 uur het startsein gegeven voor de opendeurdag in leefschool De Boomhut in De Pinte. Op die dag tonen alle kinderen
waar ze tijdens het schoolproject gedurende twee weken met hart en ziel aan
werkten. Natuurlijk is iedereen welkom!
Interesse in de werking van onze school? Dan is dit het ideale moment om de
sfeer eens te komen opsnuiven. Voor meer info, bel 09 282 54 75 of 0499 93 47
21 of e-mail naar de.boomhut@hotmail.com.
Op vrijdag 17, zaterdag 18 en zondag 19 juni
2011 geven leerlingen van De Boomhut het
beste van zichzelf in de musical ‘De Kleine
Zeemeermin’.
Zin om je te laten bekoren door zang, dans of
spetterend acteertalent, dan bent u altijd welkom. De musical vindt plaats in het OCP. Voor
tickets en info kunt u altijd terecht bij Marleen Goossens, 0499 93 47 21 of e-mail naar
de.boomhut@hotmail.com.

Welkom zon!

Chiro De Regenboog
Chiro De Regenboog kijkt opnieuw uit naar een nieuwe zomer, nieuwe activiteiten, nieuwe vrienden en elke keer vernieuwend plezier! Er staan ook weer een hoop activiteiten voor de deur. Zo
kunnen we alvast uitkijken naar een back to basics-dag op 15 mei 2011 waar alle leden ook hun
vriendjes of vriendinnetjes mogen meenemen om mee te spelen.
We beginnen ook stil aan uit te kijken naar het kamp. Van 21 tot 31 juli 2011 gaan we met zijn
allen op verplaatsing om elkaar daar nog meer te leren kennen.
Het is zeker nooit te laat om je bij onze groep te voegen, kom dus gerust eens langs om een kijkje
te komen nemen hoe wij onze zondagmiddag vullen met avontuurlijke activiteiten!
De leiding is er alvast helemaal klaar voor, u ook?
Had je graag meer informatie gehad over Chiro de Regenboog? Neem dan eens een kijkje op
www.chiroderegenboog.be. Tot ziens!
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welzijn
Wachtlijsten
- wo. 20 april: Dr. G. Vande Casteele
- do. 21 april: Dr. P. Moisse
zaterdag 23 april: Dr. J. Dossche
zondag 24 april: Dr. J. Dossche
maandag 25 april: Dr. J. Dossche
- di. 26 april: Dr. P. Moisse
- wo. 27 april: Dr. P. Moisse
- do. 28 april: Dr. L. Van Poucke
zaterdag 30 april: Dr. I. Lampens
zondag 1 mei: Dr. K. Vanderlinden
- ma. 2 mei: Dr. S. De Rekeneire
www.depinte.be

- di. 3 mei: Dr. W. Standaert
- wo. 4 mei: Dr. K. Vanderlinden
- do. 5 mei: Dr. J. Dossche
zaterdag 7 mei: Dr. G. Dujardin
zondag 8 mei: Dr. J. Dossche
- ma. 9 mei: Dr. A. Van Hecke
- di. 10 mei: Dr. I. Lampens
- wo. 11 mei: Dr. S. De Rekeneire
- do. 12 mei: Dr. D. Van Renterghem
zaterdag 14 mei: Dr. K. Vanderlinden
zondag 15 mei: Dr. I. Lampens

- ma. 16 mei: Dr. J. Ossieur
- di. 17 mei: Dr. F. Pieters
- wo. 18 mei: Dr. G. Vande Casteele
- do. 19 mei: Dr. Dr. P. Moisse
zaterdag 21 mei: Dr. W. Standaert
zondag 22 mei: Dr. L. Van Poucke
- ma. 23 mei: Dr. D. Van Renterghem
- di. 24 mei: Dr. G. Vande Casteele
- wo. 25 mei: Dr. Dr. P. Moisse
- do. 26 mei: Dr. Dr. P. Moisse
zaterdag 28 mei: Dr. F. Pieters
zondag 29 mei: Dr. J. Ossieur
- ma. 30 mei: Dr. Dr. P. Moisse
- di. 31 mei: Dr. L. Van Poucke
donderdag 2 juni: Dr. I. Lampens
zaterdag 4 juni: Dr. Dr. P. Moisse
zondag 5 juni: Dr. Dr. P. Moisse
- ma. 6 juni: Dr. S. De Rekeneire
- di. 7 juni: Dr. W. Standaert
- wo. 8 juni: Dr. K. Vanderlinden
- do. 9 juni: Dr. J. Dossche

zaterdag 11 juni: Dr. P. Van Renterghem
zondag 12 juni: Dr. P. Van Renterghem
- maandag 13 juni: Dr. S. De Rekeneire
- di. 14 juni: Dr. A. Van Hecke
- wo. 15 juni: Dr. I. Lampens
- do. 16 juni: Dr. G. Dujardin
zaterdag 18 juni: Dr. Dr. P. Moisse
zondag 19 juni: Dr. Dr. P. Moisse
- ma. 20 juni: Dr. D. Van Renterghem
- di. 21 juni: Dr. W. Standaert
- wo. 22 juni: Dr. L. Van Poucke
- do. 23 juni: Dr. A. Van Poucke
zaterdag 25 juni: Dr. Dr. P. Moisse
zondag 26 juni: Dr. Dr. P. Moisse
- ma. 27 juni: Dr. Dr. P. Moisse
- di. 28 juni: Dr. P. Van Renterghem
- wo. 29 juni: Dr. D. Van Renterghem
- do. 30 juni: Dr. Dr. P. Moisse
zaterdag 2 juli: Dr. Dr. P. Moisse
zondag 3 juli: Dr. Dr. P. Moisse

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.
Tandarts van wacht
0903 39 969 (E 1,50 / min.)		
Apotheker van wacht 0900 10 500 (E 0,45 / min.)		

www.tandarts.be
www.apotheek.be

Sociale tegemoetkomingen in het Sociaal Huis
Voortaan kunt u in het Sociaal Huis (Pintestraat 69) een aanvraag doen voor enkele sociale
tegemoetkomingen, die u vroeger in het gemeentehuis kon aanvragen.
• Sociale tegemoetkoming voor meerverbruikers
• Sociaal pedagogische toelage
• Mantelzorgpremie
• Tegemoetkoming palliatieve thuispatiënten
• Verwarmingstoelagen
De aanvraagformulieren zijn beschikbaar in het Sociaal Huis.
Let op: Het aanvraagformulier voor de sociale tegemoetkoming voor meerverbruikers zal, zoals
elk jaar, opgenomen worden in de Infokrant voor november - december 2011 (verschijning eind
oktober).
Voor tegemoetkomingen voor personen met een handicap, hulp aan
bejaarden, de aanvraag voor een parkeerkaart … kunt u nog altijd terecht
bij de dienst Burgerzaken in het gemeentehuis.
Contactpersoon Sociaal Huis
Annelies Cosyns, tel. 09 280 93 03, e-mail: info@sociaalhuisdepinte.be

Reva 2011

Informatiebeurs voor mensen met een beperking
De informatiebeurs richt zich naar mensen met een beperking
(handicap) en ouderen met beginnende beperkingen. Op deze
beurs met meer 150 exposanten, vindt men zowat alles wat
vandaag beschikbaar is op de markt van hulpmiddelen en
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aanpassingen zoals: aangepaste keukens, domotica voor de
woning, rolstoelen voor alle doeleinden, scooters, computers,
meubilair, sanitair, trapliften, hulpmiddelen voor blinden en
slechtzienden, doven en slechthorenden, vrijetijdsartikelen en
therapeutisch materiaal.
Ook de diensten, overheden en de verenigingen zijn sterk
aanwezig, zodat hier een compleet antwoord kan gegeven
worden op alle vragen in verband met een handicap of
beperking.
Op zoek naar een aangepaste auto, of technische hulpmiddelen
om je rijcomfort te verhogen? Een hulpmiddel voor je badkamer
of keuken? Ervaar je de eerste lichamelijke problemen omwille
van ouderdom en wens je je zelfstandigheid zo lang mogelijk
te bewaren? Kom naar de nieuwe kijk- en doewoning van
Reactive.
Op 5, 6 en 7 mei 2011
Informatiebeurs voor mensen met een beperking
Flanders Expo Gent
Van 10 tot 18 uur

politie
Nieuwe wijkinspecteur Tine Knockaert
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Op zoek naar
de verslagen
van de
politieraad?
U vindt ze op
www.scheldeleie.be
onder de rubriek
Publicaties.
Ook de resultaten
en de plaatsen
van de
snelheidscontroles
vindt u op deze site.

Op 1 maart 2011 is Tine Knockaert aangesteld
als inspecteur bij de lokale politie Schelde-Leie.
Deze nieuwe wijkinspecteur voor De PinteZevergem heeft haar bureau in de Koning
Albertlaan 1 in De Pinte.
Tine Knockaert heeft gekozen voor de wijkwerking, omdat ze dit graag doet. Ze zal het vaakst
met de fiets te zien zijn en liefst met de glimlach.

www.depinte.be

Rechts: bevoegdheid Tine Knockaert,
links: Jean-Pierre Coorevits)

nieuws uit de raden
Samenvatting van de gemeenteraad van 10 januari 2011
• Goedkeuring ontwerp, bestek en raming (1 458 975,78 euro inclusief btw) voor de bouw van de
nieuwe kinderopvang.
• Goedkeuring reglement Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS). Deze nieuwe versie van
het GAS is te vinden op www.depinte.be > Publicaties > e-Bibliotheek > Reglementen.
• Goedkeuring voorstel tot het opstarten van een marktconsultatie tot aanduiding van een kandidaat voor het plaatsen van zonnepanelen op een aantal daken van het gebouwenpatrimonium
van de gemeente. De gemeenteraad duidt TMVW aan voor de gunning en uitvoering van deze
opdracht.

Samenvatting van de gemeenteraad van 31 januari 2011
• Vaststellen vacaturebericht en kiezen van de publiciteitskanalen voor de aanwerving van een
financieel beheerder.
• Aanstelling en eedaflegging Jan Decock als waarnemend financieel beheerder vanaf 1 februari
2011, tot aan de indiensttreding van een financieel beheerder aangesteld in contractueel verband via de aanwervingsprocedure, maar uiterlijk tot 31 juli 2011.
• Rapportering klachtenbehandeling.

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 2010-12-16:
• Toelichting bij verkavelingsaanvraag Bommelstraat
• Voorstellen tot wijziging subsidiereglementen zonne-energie
Jeugdraad 2010-09-02:
• Subsidie brandveiligheid voor jeugdverenigingen
• Bestuur Jeugdraad
Jeugdraad 2010-11-09:
• Bestuur Jeugdraad
• Verdeling basis- en werkingssubsidies 2008-2009
BeSoC 2010-09-28:
• Beheer De Veldblomme en andere gemeentelijke lokalen
Sportraad 2010-04-28:
• Bespreking subsidieregeling sportverenigingen
MINA-raad 2011-01-20:
• Advies verkavelingsaanvraag Bommelstraat
• Advies aanpassingen subsidiereglementen
MINA-raad 2011-02-22:
• Bespreking werken E17
• Bespreking inrichting Hagelandplas
LOKO 2010-05-20:
• Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) wordt Lokaal Overleg Kinderopvang en Opvoedingsondersteuning (LOKO)
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De Pintse Dorpsfeesten

Sinksen Kermis - Gemeentelijk kasteelpark Viteux
Ter gelegenheid van Sinksen Kermis en ’40 jaar Verbroedering met Freiamt - Ottoschwanden’
wordt aan de hele bevolking van De Pinte en omgeving opnieuw een gratis programma aangeboden.
• Zaterdag 11 juni 2011
19 uur tot 01.00 uur: 3e editie
Optredens van:

Cafeest

• A.B. Nono (al zestien jaar een groep ervaren rotten, swingen de pannen van het dak, ongelofelijke opener)

• Jean Bosco Safari en band (live optreden van
de bovenste plank)

• Dj Dirk Stoops (met zijn allernieuwste show)
• Zondag 12 juni 2011
11.30 uur:

Aperitiefconcert met ‘Den Rollberg Musikanten’
uit Freiamt (Duitsland)

Doorlopende keuken in kasteel restaurant Viteux
Vanaf 14.30 uur:

Parkfeest

met kinderanimatie, open terras,
kunstenaars, oude boeken, diverse
standjes
16.00 uur:
Namiddagconcert met ‘Den Rollberg
Musikanten’ uit Freiamt, (Duitsland)
18.30 - 19.30 uur: Happy ‘Beer’ Hour
20.00 - 21.15 uur:

Sandrine & band
(een dame om U tegen te zeggen)

21.45 - 23.00 uur:

Misses Big Stuff
(samen met haar negen muzikanten
brengt ze ode aan blues- en
soul-legendes)

23.15 - 01.00 uur: Afsluiter dj
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Keesy (Culture Club, Bleu, Delirium)

Het volledige programma is een organisatie van de werkgroep ‘depdorpsfeesten’ met ondersteuning van Gemeente De Pinte, Spaarbank VDK en medewerking van Café Bora Bora, mmMidi, Café
’t Zwart Schaap, Café BarOn en Restaurant Viteux.
Opnieuw vijf horeca-uitbaters, gezamenlijk aan het werk achter één grote gemeenschappelijke toog.
VIP-kaarten: E 50
VIP-tent vanaf 19 uur met cava à volonté, vier drankjetons, doorlopend buffet
www.cafeest.be

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

