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Kunstzomer in De Pinte - Zevergem
Smakelijk genieten in juli en augustus! | zie pag. 14
Tieneractiviteiten augustus
Aanbod Jeugddienst De Pinte voor 12 tot 16-jarigen: film, lasershooten, light graffiti ...
pag. 26

| zie

Zorgeloos op vakantie
De politie houdt gratis een oogje in het zeil! | zie pag. 34
Nog een gaatje in jouw agenda?
Ga snel naar de achterzijde van deze Infokrant, zie Agenda | zie pag.2
en noteer de Plattelandsdag | zie pag. 15
Openingsuren gemeentehuis
• Elke werkdag
van 9 tot 12 uur
• Geen avonddienst en geen
woensdagnamiddagopening
tijdens de maanden juli en
augustus
Algemeen nummer gemeente
09 280 80 80

Sluitingsdagen
Gemeentehuis*, OCP, bibliotheek en containerpark
• maandag 11 juli 2011 (Feest Vlaamse Gemeenschap)
• donderdag 21 juli 2011 (Nationale Feestdag)
• maandag 15 augustus 2011 (O.L.V.-tenhemelopneming)
* Er is geen avonddienst in juli en augustus.
Algemene sluiting:
• OCP: zaterdag 16 juli tot en met zondag 31 juli
• Bibliotheek: zaterdag 16 juli tot en met zondag 31 juli en op zaterdag 13 augustus 2011
• Containerpark: maandag 18 juli tot en met zondag 24 juli 2011

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

Infokrant
juli-augustus 2011

agenda

2011

A genda juli - augustus

juli
vr. 1/7

vr. 1/7

vr. 1/7

vr. 1/7

za. 2/7

2

(tot 31/8) - diverse locaties
Kunstzomer(menu) in De Pinte
- Zevergem | zie pag. 14
Gemeente DP (i.s.m.):
09 280 80 89
(tot 31/8) - Kerkplein - E 2
Zomerse fietszoektocht
Latemse schilders | zie pag. 18
Pasar DP-Z
Eric De Dapper: 09 282 60 12

tussen 9 en 15 uur - diverse
locaties - gratis
Fietsfeest Leiestreek | zie pag. 23
Toerisme Leiestreek
www.toerisme-leiestreek.be

za. 9/7

om 14.30 uur - achterzijde gemeentehuis
Verkoop gevonden fietsen | zie
pag. 4
Gemeente De Pinte: 09 280 80 89

zo. 3/7

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

zo. 10/7

zo. 3/7

vanaf 11 uur - domein Scheldevelde - E 13 / E 6 (6 - 12 j.) /
gratis (- 6 j.)
Barbecue (vanaf 12 uur) met
gratis Minifestival-concerten
- 50 jaar Harmonieorkest DP,
11 - 12.30 uur: Harmonieorkest
DP, 13.15 - 14.15 uur: echo der
leie (Sint-Denijs-Westrem),
14.45 - 15.45 uur: de kunstvrienden (Sint-Niklaas)
Harmonieorkest DP
Inschrijvingen op 0476 28 55 07
(18 - 20 uur)
www.harmonieorkest.be

om 8 uur - scoutslokaal De Havik
- E 14 (bus) / barbecue: E 15 /
E 8 (- 12 j.)
Grote barbecue op het
kampterrein in Han-sur-Lesse
(12 uur)
Eenheidscomité DE HAVIK
Tom Hemelaer: 0495 24 67 57

di. 12/7

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

do. 21/7

(tot 31/7)
Bivak
Chiro Zevergem
chiro-de-regenboog@hotmail.com

za. 30/7

van 14 tot 17 uur - Beekstraat 49
/ Dikkelvenne - E 1 (leden) / E 3
Zomersnoei van fruitbomen
praktijkles
Velt Scheldevallei
Geert De Clercq: 09 384 33 48

(tot 3/7, 9 - 10/7) van 14 tot 18
uur, of na afspraak - Oude kerk,
Kerkdreef 8 / Vichte
Tentoonstelling met gastkunstenares Monique Mol
- bronzen beelden
Kunstkring Centaura:
0497 93 30 88
www.kunstkring-centaura.be
om 10 uur - Home Lichtervelde /
Eke
Opluisteren mis
Seeveringa-koor
Eddy Detemmerman: 09 385 57 77
van 14 tot 17 uur - Drapstraat 16
/ Nazareth - gratis
Openstelling Museum
Scheldeveld
Heemkring Scheldeveld
Couck - Van Twembeke:
09 282 70 42

za. 2/7

om 8 uur - parking Yachtdreef
(Watersportbaan) / Gent - gratis
Vogels kijken in het Krekengebied
Natuurpunt Boven-Schelde
Guy Huylebroeck: 0473 89 42 09

zo. 3/7

vanaf 8 uur - Boeregemstraat
Plattelandsdag | zie pag. 15
Gemeente DP (i.s.m.)
Peter Dhaenens: 09 385 47 58

zo. 3/7

zo. 3/7

om 8.15 uur tot 18 uur - zaal ‘Het
Volk ACV’, Poststraat 4 / Lokeren
- E 6 (incl. ontbijt)
Fietstocht 50 km in het Waasland (picknick meebrengen, inschrijving vereist)
Velt Scheldevallei
Geert Declercq: 09 384 33 48
www.velt.be/scheldevallei

ma. 4/7

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

di. 5/7

(en volgende weken, op do. bij
regenweer) om 18.30 uur - Het
Wijngaardeke
Recreatief krulbollen
Buurtvereniging Het Wijngaardeke
Willy Hoof: 0494 67 34 08

za. 30/7

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

wo. 6/7

om 19.30 uur - Schoonmeersstraat 25 / Gent - E 16,50 (les,
nota’s en maaltijd met dessert)
Exclusieve kookles in restaurant De Groene Waaier:
zomerse gastentafel met in de
tuin geplukte kruiden
Velt Scheldevallei
Inschrijving via annemie.
de.kocker@telenet.be, lesgeld
storten op
BE93 0010 582208267

zo. 31/7

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

vr. 8/7

vr. 8/7

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

om 20 uur - Cultuurzaal OCP
- gratis
Feest v/d Vlaamse gemeenschap met Gezelle Gezongen
| zie pag. 13
Gemeente DP en GRC
Degenhard De Smet:
09 280 98 50
om 20 uur - Boeregemstraat
Avondjogging Zevergem | zie
pag. 25
Atletiek De Pinte
www.atletiekdepinte.be

Augustus
Programma tieneractiviteiten
augustus - zie pagina 26

vr. 5/8

Blijpoel Zevergem
Zeverrock | zie pag. 18
www.zeverrock.be

za. 6/8

om 9 uur - kerk Merelbeke centrum - gratis
Fietstocht eco-tuinen
Natuurpunt Boven-Schelde
Guy Huylebroeck: 0473 89 42 09

za. 6/8

Blijpoel Zevergem
Zeverrock | zie pag. 18
www.zeverrock.be

zo. 7/8

om 14.30 uur - kerk Melle centrum - gratis
Wandeling ’t Kalverbos
Natuurpunt Boven-Schelde
Rudy De Mol: 0475 89 33 70

vr. 12/8

om 19.15 en 19.30 uur - feestzaal
Mieregoed - E 5 (+ 12 j.)
Mieregoedjogging
Mieregoedbuurtcomité
Geert Van Hoecke: 09 221 41 59

ma. 15/8 vanaf 12 uur
Wijkfeest Kriekeland: receptie
gevolgd door barbecue, gezellig samenzijn tot ...
Buurtvereniging Kriekeland
Guido Vanpoucke: 0473 96 71 75
ma. 15/8 van 14 tot 18 uur - Mieregoed
- gratis
Koffietafel met wafels voor de
3e leeftijd v/d Mieregoedbuurt
en DP-Z
Mieregoedbuurtcomité
Geert Van Hoecke: 09 221 41 59
do. 18/8

vr. 19/8

vr. 19/8

vanaf 9.30 uur - Deinze - E 10
Avonturensportdag (10 - 16 j.) |
zie pag. 21
Burensport Leiestreek
Jeugddienst: 09 280 98 51
om 19 uur (jeugd) / 19.30 uur
(volwassenen) - Moerkensheide
- E 1 (jeugd) / E 5 (volwassenen)
12e Jogging JV De Pinte, voor
wandelaars en joggers | zie
pag. 25
Voetbalclub Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be
om 21 uur - Dorp Zevergem
Streekbierenavond | zie pag. 16
De Wezel
www.dewezel.be

za. 20/8

za. 20/8

za. 20/8

za. 20/8

zo. 21/8

zo. 21/8

om 9 uur - Moerkensheide - E 3
32e Jeugdvoetbaltornooi JV
De Pinte, ‘Tornooi Marc De
Vos’ | zie pag. 25
Voetbalclub Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be
vanaf 13.30 uur - domein Scheldevelde - supporters welkom
Wedstrijd 4 Kampioenchap
2011, ‘Wisselbeker Emiel De
Vuyst’
De Scheldeveldevissers
Werner De Klerck: 09 282 99 01
vanaf 19 uur - Dorp Zevergem
Curieuzenavond met straatanimatie, optredens en vuurwerk
| zie pag. 26
De Wezel
www.dewezel.be
vanaf 12 uur - Dorp Zevergem
Gringo Summer Edition | zie
pag. 30
Chiro Zevergem
chiro-de-regenboog@hotmail.com
om 9 uur - Moerkensheide - E 3
32e Jeugdvoetbaltornooi JV
De Pinte, ‘Tornooi Marc De
Vos’ | zie pag. 25
Voetbalclub Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be
om 14 uur Kidsloop (800 m) /
14.30 uur Volwassenen (4000 m)
- start t.h.v. Klokdreef (Veldstraat)
- gratis
Jogging op het kasteeldomein
Welden in Zevergem
Buurtvereniging Kriekeland
Guido Vanpoucke: 0473 96 71 75

zo. 21/8

vanaf 15.30 uur - Dorp Zevergem
Duatlon | zie pag. 16
De Wezel
www.dewezel.be

di. 23/8

om 14 uur - Gent
55+: Bezoek STAM
Gezinsbond DP
A. Van Raemdonck: 09 282 78 88

vr. 26/8

om 19 uur – parking domein
Scheldevelde - gratis
Wandeling ‘Scheldevelde,
landschapsecologie in historisch perspectief’
Natuurpunt Boven-Schelde
Walter Galle: 09 281 05 94

za. 27/8

(en 28/8) - Polderbos
Racketlontornooi | zie pag. 24
www.ttcdepinte.be
www.tkdepinte.be
www.bcpolderbos.be

za. 27/8

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

za. 27/8

om 19 uur - kasteel Grenier /
Gavere - gratis
Nacht v/d vleermuis
Natuurpunt Boven-Schelde
David Galens: 0474 22 93 12

zo. 28/8

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

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

leven & wonen
Wegomleggingen naar aanleiding van activiteiten
Sneukeltoer op zondag 31 juli 2011
Een gedeelte van de openbare weg Dorp (Zevergem) zal voor het verkeer afgesloten worden ter hoogte van de Vrije Basisschool, Dorp 32,
Zevergem op zondag 31 juli 2011.
Er zal een stilstaan- en parkeerverbod gelden in Dorp op de parking aan
de kerk. Er zal eveneens een parkeerverbod gelden op een groot deel
van de spievormige parkeerstrook tussen het Kerkdreefken en Dorp 32
(Vrije Basisschool).
Er zal een wegomleiding voorzien worden van Pont-Noord via Het Wijngaardeke en Molenstraat
naar de Veldstraat en omgekeerd. Voor de busmaatschappij De Lijn is er een omleiding via de Mo-
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lenstraat en niet door het Wijngaardeke.
Er zal een stilstaan- en parkeerverbod gelden in de Molenstraat.
Jogging JV De Pinte op 19 augustus 2011 | zie pag. 25
Start jogging om 19.30 uur
Parcours afgesloten vanaf 18.45 uur tot einde jogging
Parcours: atletiekpiste - Nieuwstraat richting centrum - Eeuwfeestlaan - Boonelaan - Polderpad Koning Boudewijnlaan - Koningin Elisabethlaan - Hageland - Moerkensheide
De weggebruikers dienen de looprichting te volgen (uitgezonderd in de Nieuwstraat).

Zaterdag 9 juli: Verkoop gevonden fietsen
Het gemeentebestuur gaat over tot de verkoop van achtergelaten en gevonden fietsen op zaterdag 9 juli 2011 om 14.30 uur aan de garage / achterzijde van het gemeentehuis (zijde Koning
Albertlaan). De aangekochte fietsen dienen ter plaatse betaald en dadelijk meegenomen te worden.

Nele Casteleyn nieuw diensthoofd Burgerzaken
Nele Casteleyn is sinds 1 mei 2011 het nieuwe diensthoofd Burgerzaken. Zij volgt Marleen Van der
Looven op na haar pensioen.
Bij de dienst Burgerzaken kunt u terecht voor het volgende:
• aangifte geboorte / adoptie / erkenning
• identiteitskaarten
• kieszaken
• rijbewijzen
• aangifte verhuis
• aangifte huwelijk / wettelijke samenwoning
• reispassen
• vreemdelingenzaken
• mindervaliden (tegemoetkomingen, parkeerkaart ...)
• pensioenaanvragen
• aangifte overlijden
• uittreksels en attesten
E-loket Burgerzaken
U vindt het e-loket van De Pinte op www.depinte.be > Leven & Wonen > Burgerzaken > e-loket.
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Wat kunt u aanvragen via dit e-loket?
• Aanvragen afschriften en uittreksels akte geboorte, huwelijk, getuigschrift van woonst, bewijs
van leven, samenstelling gezin, uittreksel uit het strafregister …
• Aangifte van verhuis (naar De Pinte, binnen de gemeente of naar het buitenland) of wijziging
beroep
Wat hebt u hiervoor nodig?
• een elektronische identiteitskaart én een kaartlezer
• of: een token van de federale overheid (aanvragen kan via www.belgium.be)

Wat bij verlies of diefstal van de elektronische identiteitskaart?
Bij verlies van een Belgische identiteitskaart, kan je een attest
van verlies of diefstal krijgen bij de dienst Burgerzaken of bij de
politie. Deze diensten zullen de BELPIC-helpdesk op de hoogte
brengen, zodat de elektronische functie van uw kaart kan geschorst worden.
Toch teruggevonden?
Als je de kaart binnen de zeven dagen terugvindt, breng dan de
www.depinte.be

dienst Burgerzaken op de hoogte. De kaart kan dan opnieuw geactiveerd worden.
Niet teruggevonden of later dan zeven dagen na de aangifte teruggevonden?
Werd je identiteitskaart niet teruggevonden binnen de termijn van zeven dagen, dan is de annulering definitief. U komt dan met een pasfoto en veertien euro langs om een nieuwe identiteitskaart
aan te vragen.

Reizen met bijna 12-jarigen

Beschikt u over de nodige identiteitsdocumenten?
Wat moet ik doen wanneer mijn kind bijna twaalf wordt en we op reis vertrekken naar
het buitenland?
Het Kids-ID, het elektronisch identiteitsdocument voor kinderen jonger dan twaalf jaar, is drie jaar
geldig of heeft als uiterste vervaldatum de dag vóór het kind twaalf jaar wordt. Zijn/haar elektronische identiteitskaart zal geldig zijn vanaf de dag waarop hij/zij twaalf jaar wordt.
U kan dus moeilijkheden ondervinden wanneer u naar het buitenland reist met kinderen die bijna
twaalf jaar oud zijn en die enkel over een Kids-ID beschikken. Uw kind zal op dat ogenblik nog niet
beschikken over een gewone identiteitskaart omdat er geen twee identiteitsdocumenten morgen
circuleren voor één persoon.
Deze situatie kan zich voordoen als u met uw kind op reis vertrekt naar het buitenland enkele dagen vóór het twaalf jaar wordt. Op dat moment beschikt het kind nog over een geldig Kids-ID. Dit
zal slechts geldig zijn tot de dag vóór de verjaardag van uw kind. Bij terugkeer zal uw kind de leeftijd van twaalf jaar bereikt hebben en dus niet meer beschikken over een geldig identiteitsbewijs.
In de meeste gevallen zal het mogelijk zijn om gratis een voorlopige identiteitskaart aan te
vragen. De voorlopige identiteitskaart is - na aflevering - slechts twee maanden geldig en daarom
wordt dit niet in alle landen erkend of aanvaard als geldig identiteitsbewijs, omdat zij bijvoorbeeld
een identiteitsbewijs wensen dat op datum van terugkomst nog drie maanden geldig moet zijn.
Het is dus noodzakelijk om indien u naar het buitenland reist met uw kind dat bijna twaalf jaar oud
is, voor een periode langer dan twee maanden of in een land dat de voorlopige identiteitskaart niet
aanvaardt, een paspoort (reispas) aan te vragen.
De Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken raadt aan om u op voorhand voldoende te informeren over de noodzakelijke reisdocumenten voor het land van bestemming.
U kan altijd voor bijkomende inlichtingen terecht bij uw reisbureau, de ambassade of het consulaat
in België van het land van bestemming of bij de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken te
Brussel.
Voor meer info kan u ook steeds terecht bij de dienst Burgerzaken van onze gemeente via het
nummer 09 280 80 60.

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.
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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.

710 euro belastingsvermindering voor de beveiliging van woningen
tegen inbraak en brand
U bent belastingplichtig en u doet een investering voor het beveiligen van uw woning (eigen woning of gehuurd) tegen inbraak of
brand? Dan kan u vanaf nu belastingsvermindering krijgen als de
werken worden uitgevoerd door een vakman.
Wie komt in aanmerking voor deze belastingsvermindering?
De belastingplichtige eigenaar, bezitter, erfpachter, opstalhouder,
vruchtgebruiker of huurder.
Hoeveel bedraagt deze maatregel?
Het is een fiscale maatregel. U kan 50 % van de uitgaven met een
maximumbedrag inbrengen in uw belastingen. Het geïndexeerde maximumbedrag voor de belastingsaangifte 2012 - inkomsten 2011 - bedraagt 710 euro.
Hoe gebeurt de belastingaangifte?
Investeringen die u laat uitvoeren in 2011 en die u betaalt in 2011, zijn aftrekbaar in aanslagjaar
2012. Investeringen die worden uitgevoerd in 2011, maar pas betaald worden in 2012, zijn aftrekbaar in aanslagjaar 2013.
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Welke investeringen komen in aanmerking?
INBRAAK
• Specifiek inbraakwerend glas;
• specifieke beveiligingssystemen tegen inbraak zoals veiligheidssloten, slotbeveiligingssystemen,
grendelbeveiligingssystemen en kierstandhouders, die oorspronkelijk werden geïnstalleerd of later worden aangebracht op de gevelelementen, zoals deuren, ramen, luiken, garagepoorten,
lichtkoepels, dakvensters, keldergaten en hekken;
• motor met anti-ophefsysteem voor elektrische garagepoorten;
• gepantserde deuren;
• alarmsystemen;
• camerasysteem uitgerust met een registratiesysteem.
BRAND
• Waterblussers en poederblussers
• Automatisch blustoestel voor verwarmingslokalen op stookolie
• Deuren met brandweerstand van een half uur
De volledige lijst en meer info vindt u op www.belgium.be > Huisvesting > Bouwen en verbouwen
> Belastingvermindering > Beveiliging van woning.
Opgelet: Om van deze belastingvermindering te kunnen genieten – en ook om de kwaliteit van
de installatie te garanderen - moeten de prestaties verplicht door een geregistreerde aannemer
geleverd worden.
Gemeentelijke premie inbraakpreventie
Er bestaat ook een gemeentelijke premie voor het beveiligen van uw woning. Meer info kunt u
vinden op www.depinte.be > Leven & Wonen > Premies en bij Johan Vandecasteele of Luc Dhondt
van de Politiezone Schelde-Leie, tel. 09 321 76 60.
www.depinte.be

milieu & duurzaamheid
Milieukalender
• Containerpark
Het containerpark is gesloten op vrijdag, zondag en op wettelijke feestdagen. Tevens gesloten op
maandag 11 juli en van maandag 18 juli tot en met zondag 24 juli 2011.
Openingsuren:
maandag 		
dinsdag 		
woensdag 		
donderdag 		
zaterdag 		

/		
9 -12 uur
/		
/		
9 -12 uur

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

Bij een bezoek aan het containerpark dient u zich altijd een kwartier vóór sluitingstijd te registreren.
• Actie taxussnoeisel ‘Vergroot de hoop’
Er wordt opnieuw (jong, vers, zuiver en droog) taxussnoeisel ingezameld van 15 juni tot 31 juli
2011 ten voordele van kankerbestrijding. Meer info kunt u lezen in het artikel ‘Vergroot de hoop.
be’ op pagina 8.
• 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
• 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.
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.
Raadpleeg de Ophaalkalender 2011 voor meer informatie betreffende de afvalinzamelingen. Op
www.depinte.be > Milieu en Duurzaamheid > Afval > Milieukalender vindt u, naast de gewone
afvalkalenders, ook een verwijzing naar de online kalender van IVM om de ophalingen in De Pinte
- Zevergem op te vragen. U kunt hiermee op straat, maand en afvalfractie zoeken.

Meldingspunt milieuklachten
Voor het melden van milieuklachten is de milieuambtenaar Ingrid Scheerlinck bereikbaar tijdens de
kantooruren (tel. 09 280 80 24). U kunt ook contact opnemen met de lokale politiezone tijdens (tel.
09 321 76 60) en buiten (101) de normale diensturen.
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Snoei uw taxushaag en vergroot de hoop!
Deze zomer neemt De Pinte opnieuw deel aan de actie Vergroot
de hoop door op het containerpark taxussnoeisel in te zamelen ten
voordele van kankerbestrijding.
Het snoeisel van de taxushaag (Taxus baccata) bevat de kostbare stof
baccatine die verwerkt wordt in geneesmiddelen tegen verschillende
soorten kanker. Maar voor een kilo baccatine is meer dan twaalf ton
snoeisel nodig. Dat is een hele hoop.
Help deze hoop te vergroten en breng tot 31 juli 2011 uw taxussnoeisel gratis naar het containerpark. U levert hiermee grondstof
die effectief verwerkt wordt tot medicijnen en bovendien wordt per
kubieke meter taxussnoeisel 50 euro geschonken aan kankerbestrijding.

Het taxussnoeisel moet voldoen aan de volgende voorwaarden:
• jong snoeisel
Enkel het éénjarig snoeisel (takken tot 30 cm) van de Taxus baccata bevat de waardevolle stof
baccatine. Het is dan ook belangrijk dat het verzamelde snoeigroen afkomstig is van hagen die
jaarlijks gesnoeid worden.
• vers snoeisel
Het snoeigroen moet zo snel mogelijk gedroogd worden, anders wordt het waardeloos. Breng
uw taxussnoeisel dus binnen de 24 uur naar het containerpark. Zorg ervoor dat het snoeisel niet
verhit.
• zuiver snoeisel
Hoe zuiverder het snoeisel, hoe hoger het rendement. Gebruik daarom een zeil of doek om het
snoeigroen op te vangen en een zo zuiver mogelijk product aan te leveren. Taxussnoeisel vermengd met aarde, gras of ander groen, is waardeloos.
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• droog snoeisel
Het taxussnoeisel moet droog zijn. Snoei uw taxushaag dus alleen bij droog weer.
U kunt het snoeisel los of in eigen zakken aanbrengen op het
gemeentelijke containerpark.
Voor meer informatie: milieudienst, tel. 09 280 80 24 en
www.vergrootdehoop.be

Sorteert u uw bouw- en sloopafval?
Dat de Belg met een baksteen in zijn maag geboren wordt, is alom geweten. Waar je ook komt,
zie je wel één of meerdere bouwwerven. Maar dat bouw- en sloopafval (alle afvalstoffen die afkomstig zijn van het bouwen, renoveren en slopen van gebouwen en constructies of van de aanleg
en opbraak van wegen en verhardingen) in volume één van de grootste afvalstromen is, is minder
geweten. Door de activiteiten van bouwen, renoveren en slopen komt per jaar naar schatting 6,6
tot 8 miljoen ton bouw- en sloopafval in Vlaanderen vrij. Bouw- en sloopafval is dan ook een van
de omvangrijkste afvalstromen in Vlaanderen. Ter vergelijking: alle Vlaamse huishoudens samen
produceren ‘slechts’ 3 miljoen ton huishoudelijk afval.
www.depinte.be

Het is daarom van groot belang om bij bouw- of verbouwingswerken het bouw- en sloopafval zoveel mogelijk te sorteren. Het klinkt misschien tegenstrijdig, maar het overgrote deel van bouw- en
sloopafval kan na recyclage wel degelijk opnieuw gebruikt worden.
Op dit ogenblik wordt meer dan 85 % van het ingezamelde bouw- en sloopafval hergebruikt als
secundaire grondstof. Puinafval wordt naar een puinbreekinstallatie afgevoerd, die het zal breken
en zeven. Dit breekpuin kan dan opnieuw gebruikt worden als grondstof in de bouwsector (bijvoorbeeld voor grondfunderingen van opritten, terrassen, wegenbouw). Je kiest best voor breekpuin
met een COPRO-garantielabel. Dan beschik je gegarandeerd over gerecycleerd puin dat voldoet
aan de gedefinieerde kwaliteitseisen. Ook houtafval, kunststof, glas en metaal kunnen makkelijk
gesorteerd en vooral gerecycleerd worden.

Asbest: ook in
jouw huis?
Lees de tips en
maatregelen op
www.depinte.be/
asbest.aspx

Zorg alvast minstens voor de gescheiden inzameling van volgende fracties:
• Steenpuin (bakstenen, beton …): Zorg dat deze container niet verontreinigd wordt met ander
materiaal. Hoe zuiverder het puin hoe eenvoudiger het kan gerecycleerd worden in puingranulaten.
• Gyproc (zowel witte als groene platen): Deze worden nadien verwerkt tot gipspoeder voor de
productie van nieuwe gipsplaten.
• Vlak glas (vensterglas, spiegels gelaagd glas …): Dit vlak glas wordt opnieuw gesmolten en verwerkt in de aanmaak van nieuw glas.
• Asbestcementafval: Bij het verwijderen van asbestcementplaten dien je voorzichtig te handelen.
Het belangrijkste aandachtspunt is dat je asbestcementplaten niet mag breken! Dan komen de
vezels vrij die gevaarlijk zijn voor de gezondheid van de mens. Op alle containerparken is er sinds
begin dit jaar hiervoor een specifieke container. Asbestcementplaten belanden daarna op een
specifieke stortplaats die ook moet voldoen aan strenge milieunormen. Asbestcementplaten worden nu niet meer gebruikt, maar komen nog voor in oude woningen.
• Gevaarlijk afval: Hou batterijen, verfrestanten, olie, solventen, spuitbussen, teerhoudend afval …
apart.
• Inert afval: Alle zaken die uit porselein, keramiek of niet recycleerbaar glas zijn gemaakt (cellenbeton, lavabo, wc, bad, ovenschotels ...). Dit is afval dat niet meer herbruikt kan worden en op
een stortplaats belandt.
• Metaal
Maar ook folies, verpakkingen, papier en karton, isolatiemateriaal ... kunnen uiteraard apart ingezameld worden.
Tip: Met folies en verpakkingen kunt u terecht op het niet-betalende gedeelte van het containerpark.

Sluikstoken zorgt voor ernstige luchtvervuiling!
Sinds de dioxinecrisis weet iedereen hoe gevaarlijk dioxines zijn
voor de gezondheid. Toch blijven veel mensen nietsvermoedend hun afval verbranden in allesbranders en tuinkacheltjes.
Hier staan fikse boetes op. Zelf afval verbranden in allesbranders, tuinoventjes of met een open vuurtje veroorzaakt
luchtverontreiniging. Sluikverbranden van afval is zelfs de
grootste bron van dioxines in Vlaanderen. Het zorgt voor dioxine-uitstoten die tot 5 000 maal hoger zijn dan de wettelijke
normen voor de Vlaamse afvalverbrandingsinstallaties.
Wie zichzelf, zijn gezin en zijn buren niet wil vergiftigen, doet er dus goed aan om niet langer zelf
afval te verbranden. Voor het verbranden van afval bestaat nu al een zeer strenge reglementering.
Zo mag je als particulier helemaal geen afval verbranden: buiten niet en binnen niet.
Gebruik in de allesbrander of in het tuinoventje dus uitsluitend wettelijk goedgekeurde brandstoffen, of eventueel droog, onbehandeld hout. Ook plantaardig tuinafval mag je niet zomaar
verbranden. Alleen wanneer er binnen een straal van 100 meter geen begroeiing of gebouwen zijn,
is het wel toegestaan. Contacteer bij twijfel de gemeentelijke milieudienst (tel. 09 280 80 24).
Je doet er veel beter aan zoveel mogelijk gebruik te maken van de selectieve inzameling van afval
en zoveel mogelijk afval te vermijden. Koop bijvoorbeeld herbruikbaar glas, in plaats van plastic
flessen. En je groente-, fruit- en tuinafval composteer je makkelijk zelf. Zo help je het milieu een
handje en denk je aan jouw gezondheid en die van je buren.
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Overdosis dioxine
Het opstoken van afvalstoffen door particulieren is de belangrijkste bron van dioxines in Vlaanderen. Verantwoordelijk voor de hoogste dioxine-uitstoten is het verbranden van:
• verpakkingsafval
• PVC-flessen
• alles wat met een PVC-laag bedekt is
• geverfd en gevernist hout
• verlijmde spaander- en vezelplaten
• hout dat brandvertragende middelen bevat
• papier en karton

Zuinig met water
Water lijkt wel onuitputtelijk: een draai aan de kraan en de waterstraal begint te lopen. Toch is het maar schijn; de waterreserves zijn
niet onbeperkt. En wat gebeurt er met al het afvalwater dat we produceren?
In het beste geval stroomt het de riolering in en volgt een dure afvalwaterzuivering. Soms wordt het gewoon ongezuiverd geloosd in de
gracht, met ernstige gevolgen voor het milieu.
En nochtans is het makkelijk om wat zuiniger om te springen met
water zonder aan comfort in te boeten. Al eens gedacht aan het
gebruik van regenwater voor het spoelen van de toiletten? Of het installeren van zelfsluitende toiletkranen? Er zijn veel mogelijkheden om water te besparen.
Ga eens kijken op de pagina’s met waterbesparende tips
Water besparen kan door gedragsverandering: de kraan niet onnodig laten lopen, de spoeling van
het toilet onderbreken bij een kleine boodschap ...
Op www.milieukoopwijzer.be/water/index.php kan je meer informatie vinden over:
• Toiletkranen, keukenkranen, douchekranen en douchekoppen
• Toiletten en urinoirs
• Waterdoorlatende verhardingen en infiltratie

Slimmer dan de vos
Hou je kippenren vosvrij
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Vossen zijn na een lange periode van bijna afwezigheid in Vlaanderen helemaal terug van
weggeweest. Door de relatief grote oppervlakte
van hun territoria en dankzij hun van nature
groot aanpassingsvermogen, laten vossen zich
regelmatig opmerken in de buurt van de mens.
Vossen behoren tot onze inheemse fauna en vormen een belangrijke schakel in het ecosysteem.
Het zijn echte voedselopportunisten en eten wat
het gemakkelijkst te vinden of te vangen is. Op
het menu van de vos staan kleine zoogdieren
en wilde vogels (die samen 55 % van het voedingsdieet van de vos uitmaken), regenwormen,
insecten, aas en afval. Daarnaast durft hij ook
wel eens pluimvee te roven uit een slecht afgesloten kippenren. Slaagt een vos er in een kippenren
binnen te dringen, dan wordt zijn jachtinstinct – door de paniekerige dieren die niet kunnen wegvluchten – zo geprikkeld dat hij meer dieren doodt dan hij kan opeten. Deze slachtpartijen leiden
er toe dat de vos op weinig sympathie kan rekenen. Een veel gehoorde reactie is dat de vos extra
bejaagd moet worden.
Een intensieve bejaging of bestrijding biedt echter geen oplossing. Wanneer sterfte binnen de vossenpopulatie toeneemt (door bijvoorbeeld afschot), neemt ook de voortplanting toe. Meer jongen
www.depinte.be

worden geboren die op hun beurt meer kans hebben om te overleven. Wanneer een vos sterft,
komt er een territorium vrij voor een meestal jongere vos. Jonge dieren zijn minder dominant waardoor meer vossen op eenzelfde oppervlakte kunnen leven.
Wees slimmer dan de vos en hou je kippenren vosvrij!
De meest eenvoudige oplossingen zijn vaak het meest doeltreffend:
• Vossen zijn overwegend nachtdieren, je kippen ’s nachts onderbrengen in een afgesloten nachthok kan veel schade voorkomen. Tegenwoordig bestaan er deurtjes die automatisch sluiten
wanneer het donker wordt;
• span een net boven je kippenren.
100 % vossenvrij
Wil je er echt zeker van zijn dat de vos niet tot bij jouw geliefd pluimvee komt. Hou dan rekening
met volgende principes:
• een omheining moet minimum 1,3 meter hoog zijn;
• de maasgrootte mag maximum drie tot vier cm zijn;
• bevestig de draad aan de buitenzijde van de palen en span de draad strak aan. Indien mogelijk,
span een net boven de kippenren;
• plooi de bovenste 40 cm van de draad naar buiten om onder een hoek van 30° of bevestig een
of enkele elektrische schrikdraden aan de buitenkant;
• leg rondom de buitenzijde van de omheining een rij tegels, betonplaten, planken of gaas van 40
cm breed of graaf de draad 50 cm diep in.
Meer info:
www.natuurpunt.be
www.vogelbescherming.be
www.zoogdierenwerkgroep.be
www.inbo.be
www.natuurenbos.be
Bron: Annelore Nys

Oproep MINA-raad voor geïnteresseerde inwoners
De gemeentelijke milieu- en natuurraad (MINA-raad) telt 24 stemgerechtigden. Deze groep bestaat
uit afgevaardigden van de representatieve verenigingen, van de erkende adviesraden en van de
scholen, één afgevaardigde van het OCMW en een groep geïnteresseerde inwoners.
Wie meent een zinvolle bijdrage te kunnen leveren op het vlak van milieu en duurzaamheid in onze
gemeente kan zich melden uiterlijk tot vrijdag 26 augustus 2011 met een eenvoudig schrijven
of e-mail aan de milieudienst, t.a.v. milieuambtenaar Ingrid Scheerlinck, Koning Albertlaan 1, 9840
De Pinte, milieudienst@depinte.be.
Vrouwen worden extra aangemoedigd om zich kandidaat te stellen.
Voor info kan u terecht bij de milieudienst, tel. 09 280 80 24.

Openbare fietspompen in De Pinte - Zevergem
Op drie locaties in de gemeente werd er een openbare fietspomp geïnstalleerd:
• gemeenteplein (aan het gemeentehuis, zijde Baron de Gieylaan)
• OCP
• dorp Zevergem (aan het dienstencentrum)
De pomp kan u gebruiken voor gewone fietsbanden en voor dikkere banden. Voor het oppompen van gewone banden zet u gewoon de pomp op het ventiel zonder de pomp op het ventiel te
drukken. Voor speciale ventielen zet u de pomp op het ventiel en trekt u de klep naar beneden. De
fietsslangen werden verlengd zodat de pomp gemakkelijker gebruikt kan worden.
Met de installatie van deze fietspompen wil de gemeente het fietsen stimuleren. Hoe meer inwoners de fiets gebruiken, hoe beter ons milieu ervan wordt!
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Alleen maar voordelen met de fiets: geen luchtvervuiling, geen parkeerplaats nodig, geen brandstofverbruik én een goede conditie.

Foto’s genomen tijdens de ‘eerlijke’ mobiliteitdag met ingebruikname van de openbare fietspomp
op het gemeenteplein (14 mei 2011).

cultuur & vrije tijd
Verenigingsgids
De verenigingengids is een initiatief dat kadert in het gemeentelijke cultuurbeleidsplan. De gemeente wil via deze gids haar
verenigingen niet enkel in de kijker plaatsen, maar ze ook
bekendheid geven bij haar inwoners. De gids geeft een totaalbeeld van het Pintse verenigingsleven: cultuur, sport, jeugd,
natuur, wijkcomités …
Tijdens de komende zomermaanden zal de cultuurdienst de
gids bijwerken en achterhaalde gegevens aanpassen. Elke
Pintse vereniging heeft in de loop van juni de vraag gekregen
om de juiste gegevens van hun vereniging door te geven aan
de culturele dienst.
Wil je graag de jaarlijkse wijzigingen ontvangen? Of heb je nog geen exemplaar? Geen nood, bezorg je adres en e-mail aan de cultuurbeleidscoördinator (contactgegevens onderaan).
12

Staat uw vereniging nog niet in deze gids en heb je geen oproepingsbrief ontvangen in juni? Niet
erg … Je vereniging kan worden opgenomen als je ons de volgende gegevens bezorgt.
1. Geef kort informatie over de volgende items: categorie, doelgroep, doelstelling, activiteiten,
publicaties, contactgegevens.
2. Ken één van de volgende categorieën toe: wijk, erfgoed, jeugd, kunst, middenstand, sport,
vrije tijd, sociocultureel, natuur of welzijn.
3. Geef één contactadres op (graag ook: telefoon, fax, e-mail, website …).
Dit alles stuur je naar cultuurbeleid@depinte.be of per post naar: cultuurbeleidscoördinator,
Polderbos 20, 9840 De Pinte.
Wijzigingen in de al opgenomen teksten kunnen op hetzelfde adres worden doorgegeven. De
online Verenigingengids (zie www.depinte.be/verenigingengids) zal ook op basis van uw input aangepast worden.

www.depinte.be

Feest van de Vlaamse gemeenschap
Het Feest van de Vlaamse Gemeenschap in De Pinte vindt dit jaar plaats op vrijdag 8 juli 2011 om
20 uur in de Cultuurzaal van het OCP (Polderbos 20). Dit jaar kan u kijken én luisteren naar Gezelle
Gezongen.
Door zijn weergaloos gevoel voor ritme, rijm en klank lijkt Gezelle soms een West-Vlaamse rapper
avant la lettre. Gezelle Gezongen brengt op geheel eigen(zinnige) en creatieve manier een hommage aan zijn leven en werk.
Programma
• Gelegenheidstoespraak en uitreiking Cultuurprijs 2011
• Het Vlaamse volkslied
• Gezelle Gezongen
• Receptie
De inkom is gratis.
Organisatie: Gemeente De Pinte en de gemeentelijke cultuurraad (GRC)

Vind ik leuk
Sinds kort kan je cultuurdienst van De Pinte volgen op
Facebook. Wil je niets missen van de Pintse cultuur? Zoek dan
‘cultuurdienst De Pinte’ en wordt fan van onze pagina! We
proberen deze regelmatig te updaten met foto’s, aankondigingen en verslagen!

Kunstenaar van de maand
Gedurende een maand heeft een kunstenaar een kleine expositie in de inkom van het gemeentehuis. Tijdens de zomermaanden kan je het werk bekijken van:
Fazia Leklou - juli
Schilderen is voor Fazia Leklou een manier om haar gevoelens en fantasie te uiten. Niet alle kunstenaars blijken
‘einzelgänger’ te zijn. Fazia geniet ervan om met andere
leden van art@depinte gemeenschappelijke projecten
te realiseren; op die momenten vindt ze het belangrijk
om samen plezier te maken en te genieten van elkaars
creativiteit. Bij het schilderen maakt ze vooral gebruik
van acryl. Maar ook in andere disciplines, zoals werken
met klei of cement, voelt ze zich thuis.
Aline Deruyck - augustus
Al vroeg in haar leven maakte Aline Deruyck de keuze om verder te gaan in het artistieke circuit. Haar
humanioraopleiding volgde ze immers aan het SintLucasinstituut van Gent. Later genoot ze er ook de
regentaatopleiding ‘Plastische kunsten’. Door te schilderen geeft ze boeiende momenten een symbolische
waarde. Ze maakt daarvoor gebruik van verschillende
technieken, maar vooral van olieverf op doek. Het werk
van Aline was eerder te zien op de groepstentoonstellingen van Kunstkring Centaura, maar ook buiten de
grenzen van onze gemeente zoals in Wachtebeke of
Vichte. Wie meer werken van Aline wil zien kan daarvoor terecht op
www.kunstkring-centaura.be.
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Kunstzomer in De Pinte - Zevergem
Smakelijk genieten in juli en augustus!

Speciale fiets-kunstroute
In de Kunstzomer Leiestreek worden maar liefst 33 hedendaagse talenten in de kijker gezet.
Hun werk is deze zomer te zien op veertien verschillende locaties verspreidt over vijf steden en
gemeenten in de Leiestreek, waaronder De Pinte - Zevergem.
Aan de hand van het fietsnetwerk Leiestreek zijn verschillende locaties van de Kunstzomer
Leiestreek met elkaar verbonden. Er zijn fietslussen uitgestippeld die toelaten een of meerdere locaties van de kunstroute, musea en kunsthuizen in de streek aan te doen.
Extra: ‘Koken is ook kunst!’
Met speciaal Kunstzomermenu aan 25 euro (per persoon, zonder dranken, te krijgen in juli en
augustus 2011)
• Brasserie ’t Klooster
Baron de Gieylaan 25 A, De Pinte, tel. 09 281 22 05,
www.brasserieklooster.be
Scampi ‘t Klooster (curry)
Tomaat garnaal met frietjes
Koffie
Menu verkrijgbaar van dinsdag tot en met zondag van 12 tot 15 uur en van 18 tot 22 uur
• Schilderijen van Luc Braem: Klassieke, licht bevreemdende portretten www.zomerkunstroute.be > De Pinte & Zevergem
• Keramiek van Sabine Carlier: Unieke creaties in klei - www.sabine-carlier.be
• Kasteel Viteux
Kerkplein 8, De Pinte, tel. / fax 09 282 27 93, www.viteux.be
Carpaccio van zalm met limoen en roze peper
OF: Carpaccio van kalfsfilet met balsamico en rucola
2 gebakken slibtongen met zomers slaatje, tartaarsaus en frieten
Koffie of thee
Open elke dag behalve op dinsdag, woensdag en zaterdagnamiddag
• Schilderijen van Karen Dewaele: Kunstwerken in zwart-wit - www.karen-dewaele.be
• Beelden van Erwin Houssin: Beelden in driedimensionale vormen www.zomerkunstroute.be > De Pinte & Zevergem
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• Brasserie De Pastorie
Dorp 2, Zevergem, tel. 09 324 74 73, www.pastorie.be
Zomerse salade uit de Midi-Pyrenées
Varkenswangetjes met Zevergemse mosterd
Koffie of thee
Menu verkrijgbaar van woensdag tot en met zondag van 12 tot 14 uur
• Constructies van Maarten Schaubrouck: Creatieve metaalconstructies - www.izr.be
• Sculpturen van Marc Lampens: Hout tot goud sculpturen - www.zomerkunstroute.be > De
Pinte & Zevergem
Contact: Meer info en (fietsnetwerk)kaarten in het gemeentehuis (Koning Albertlaan 1), het OCP
(Polderbos 20) en bij de deelnemende restaurants. Zie ook: www.zomerkunstroute.be
Organisatie: vzw ont-dekking-s-rijzen (www.alleenstaanden.net) in samenwerking met
Toerisme Leiestreek (www.toerisme-leiestreek.be) en Gemeente De Pinte (www.depinte.be).

www.depinte.be

Plattelandsdag
Zondag 3 juli 2011
Terrein Zevergem Sportief, Boeregemstraat, Zevergem
8.00 - 10.00 uur:

Landelijk ontbijt
Brood met spek en eieren
Koffie, melk of fruitsap
E 5 per persoon, inschrijving vereist

9.30 - 12.00 uur:

Oldtimer tractorrit
Inlichtingen en inschrijvingen:
Dirk Sergeant, tel. 09 220 73 12, e-mail: sergeant.dirk@skynet.be
Rugzakken-zoektocht
Leuk en avontuurlijk voor gezinnen met jonge kinderen (tot twaalf jaar)
Gratis deelname
Inschrijven via 09 282 58 37 (Frans Naessens)
Wandelroute in de Scheldevallei
Vrije wandeling met routebeschrijving
Gratis, zonder inschrijving

11.30 uur:

Barbecue
E 15 voor volwassenen, inschrijving vereist

Vanaf 13.00 uur:

Land- en tuinbouwtocht
Tuinbouwbedrijf, melkveebedrijven, hertenkwekerij, paardenkfokkerij

doorlopend:

Animatie voor de kinderen
Infostand Parkbos door Agentschap Natuur en Bos

Info en inschrijven kan via plattelandsdag@gmail.com, tel. 09 385 47 58 (Peter Dhaenens), via
het bestuur van de deelnemende verenigingen, via afgifte van de inschrijvingsstrook (zie folder,
verdeeld in alle bussen van de gemeente) aan Peter Dhaenens, Veldstraat 22, Zevergem.
Een organisatie van Gemeente De Pinte in samenwerking met Landelijke Gilde Zevergem De Pinte, Gezinsbond De Pinte en Zevergem, KVLV Zevergem, Bedrijfsgilde Schelde-Leie en VC
Zevergem Sportief met steun van Plattelandsproject Schelde-Leie.
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Editie 2011 Pintefeest komt eraan
Zondag 11 september

• Braderie en doorlopende straatanimatie
In de Baron de Gieylaan en Pintestraat zal opnieuw de traditionele braderie plaatshebben. Tussen
14 en 20 uur zullen tientallen verenigingen en middenstanders de beide straten vullen met een
grote diversiteit aan producten.
Het geheel zal opnieuw opgeluisterd worden met doorlopende straatanimatie. Dit jaar is er zelfs
een heus wagenspel voorzien.
Deelnemers aan de editie van vorig jaar zullen automatisch het inschrijvingsformulier ontvangen.
Nieuwe geïnteresseerden kunnen een formulier krijgen bij Isabel Coppens, communicatieambtenaar, Koning Albertlaan 1, 9840 De Pinte, tel. 09 280 80 89, communicatie@depinte.be.

• Zin om deel te nemen aan de rommelmarkt?
Opnieuw is er in de Groenstraat en Park Viteux een rommelmarkt tussen 10 en 18 uur.
Iedereen kan hieraan deelnemen. Kostprijs: 1 euro per meter, op voorhand te betalen op rekeningnummer 890-1340676-70.
Heb je interesse?
Geef je naam en het gewenste aantal meter ten laatste op maandag 5 september door aan
Isabel Coppens, via fax: 09 282 99 21, e-mail: communicatie@depinte.be of tel. 09 280 80 89.
Contactpersonen voor verdere inlichtingen:
Isabel Coppens, communicatieambtenaar, Koning Albertlaan 1, 9840 De Pinte, tel. 09 280 80 89,
communicatie@depinte.be
Bertrand De Bie, werkgroep ‘De Pintse Dorpsfeesten’, tel. 09 282 74 16
• Rommelmarkt voor kinderen
Er valt opnieuw heel wat te beleven, ook voor de
jongsten! Springen kan in een springkasteel en
op jumptrampolines, er is een springballenrace,
speelkoffers, en nog meer leuks.
Net zoals vorige jaren is er een plaatsje gereserveerd op Pintefeest voor kinderen: op de
kinderrommelmarkt kunnen lagerschoolkinderen zelf een stand opzetten.
Waar? Pintestraat (opstellen kan vanaf 13 uur,
toegang via de parking van domein ‘Begonia’,
Polderbos, waar de plaatsen worden aangeduid)
Wanneer? Van 14 tot 18 uur (vroeger stoppen kan ook)
Deelname is volledig gratis.
Inschrijven kan tot en met maandag 5 september.
Geef de naam en de leeftijd van het kind door aan:
Isabel Coppens, Gemeentehuis, Koning Albertlaan 1, 9840 De Pinte, tel. 09 280 80 89,
fax: 09 282 99 21, communicatie@depinte.be
In de volgende editie van de Infokrant wordt het gedetailleerde programma bekend gemaakt.

Programma augustuskermis Zevergem
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Dorp Zevergem
Vrijdag 19 augustus 2011
21.00 uur
Streekbierenavond
Zaterdag 20 augustus 2011
19.00 uur
Curieuzenavond met straatanimatie
La Fanfarmonie Fantastique
Batuqueria (Braziliaanse percussiegroep
met danseressen)
23.00 uur
Vuurwerk
Zondag 21 augustus 2011
15.30 uur
Aflossingsduatlon
17.00 uur
Zevergemse duatlon
18.00 uur
Prijsuitreiking
Organisatie: Wezel (www.dewezel.be)

www.depinte.be

Gezocht: begeleiders naschoolse opvang!
Vzw Onderwijs en Samenwerking organiseert de ochtend- en avondopvang in drie Pintse scholen:
Vrije Basisschool De Pinte, Vrije Basisschool Zevergem en de gemeentelijke basisschool.
Ben je voor of na de schooluren een of twee uurtjes beschikbaar? Op zoek naar een bijverdienste
en ga je graag met kinderen om? Dan is dit zeker iets voor jou!
We zoeken vooral begeleiders die af en toe kunnen bijspringen, maar ook medewerkers voor een
langere periode. Voor meer info kan je terecht in het Ontmoetingscentrum Polderbos en op het
telefoonnummer 09 280 98 43 (Kristin Eeckhout).
Hopelijk tot binnenkort!
vzw ONderwijs en SAmenwerking De Pinte

50 - 50 - 50 - 50 - 50 - 50 - 50
50 worden is niet zo moeilijk …
FEEST!
Houd zaterdag 10 september 2011 vrij …
Het comité 1961 van De Pinte - Zevergem nodigt de inwoners geboren in 1961, al dan niet met
partner, uit voor een uitstap en een etentje.
Geïnteresseerd, maar ontving je nog geen uitnodiging om in te schrijven?
E-mail dan naar 50jaar1961dpz@gmail.com of bel 09 324 62 47 (Hilde Stevens).

Start nieuw seizoen Art@De Pinte
• Het ‘Kinderatelier’
Tijdens de schoolvakantie rust het kinderatelier. Op 7 september 2011 start Ann Van Durme, vol
enthousiasme, met het nieuwe thema ‘SIERK SALAMI’.
Op een speelse, maar leerrijke manier leren de kinderen kennis maken met verschillende technieken
van de schilderskunst. Er wordt gewerkt naar een uniek eindresultaat waarbij het circus in de kijker
staat.
OPGELET: inschrijven gebeurt vóór 15 augustus 2011!
Voor wie?
Waar?
Wanneer?
Inschrijvingsgeld?

Alle kinderen van zes tot en met twaalf jaar zijn welkom
De Veldblomme, Zevergem
Op woensdag van 15 tot 18 uur
Dit is afhankelijk van de gebruikte materialen. Wie interesse heeft, neemt via
e-mail contact op met Ann, oase666@hotmail.com.

• NIEUW! Het ‘Jongerenatelier’
Eveneens onder de creatieve leiding van Ann, wordt in september gestart met een Jongerenatelier. In
deze eerste cursus worden de jongeren spannend verrast met de grote artistieke ontdekkingstocht
‘Sierk op Doek’.
Dit nieuwe initiatief wordt beslist een prachtig intermezzo tussen het ArtKids- en het ArtVolwassenenatelier.
OPGELET: ook hier beslist inschrijven vóór 15 augustus 2011!
Voor wie?
Waar?
Wanneer?
Inschrijvingsgeld?

Alle jongeren van twaalf tot en met zestien jaar
In Anns atelier
Drie zaterdagvoormiddagen van 10 tot 12 uur
Voor deze en andere info neemt u via e-mail contact op met Ann,
oase666@hotmail.com
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• Het ‘Volwassenen-atelier’
Tijdens de maanden juli en augustus nemen ook de penselen van Art@De Pinte vakantie. De lessen
starten opnieuw op 7 september 2011 met een cursus basistechnieken en waarnemingstekenen.
Inschrijven kan vanaf 15 augustus.
Je hoeft geen ervaren, noch supergetalenteerde artiest te zijn om aan te sluiten.
In een ontspannen sfeer worden gedurende het schooljaar diverse technieken aangeleerd.
Voor wie?
Waar?
Wanneer?
Inschrijvingsgeld?

Voor iedereen vanaf zestien jaar die interesse heeft in plastische kunst en zich
creatief wil ontplooien.
Kelder kasteel Scheldevelde
Woensdag van 19 tot 22 uur
120 euro voor een schooljaar – studenten betalen 60 euro

Voor meer info:
irene.demeurechy@skynet.be , voorzitter
karina.alisch@skynet.be, secretaris, 0473 93 48 33

Zomerse fietszoektocht Latemse schilders
1 juli - 31 augustus 2011

Van 1 juli tot 31 augustus kun je deelnemen aan een zomerse fietszoektocht. Start vanuit De Pinte
en ontdek in Latem en Deurle via een vijftiental vragen de Latemse Schildersschool.
Deelnameprijs:
Start:
Info:
Organisator:

2 euro per formulier, te krijgen bij VDK en CM (Kerkplein, De Pinte)
Afgeven bij VDK, prijsuitreiking in september
Kerkplein, De Pinte
Eric De Dapper, tel. 09 282 60 12, www.pasar.be/Depinte
Pasar De Pinte-Zevergem

Gentse Feesten in Zevergem
Nog op zoek naar enkele geldige redenen om op vrijdag 5 en
zaterdag 6 augustus 2011 op een gloeiend hete wei te staan
hossen tussen een paar duizend anderen die toevallig exact
hetzelfde idee hadden - concertje, pintje, praatje? Gevonden!
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Als we zo vrij mogen zijn: kruis het eerste weekend van augustus
met rood aan in uw agenda, want dan staat Zeverrock
wederom paraat om zich probleemloos tussen de sfeervolste
zomerfestivals te nestelen.
Op de openingsdag spelen Rauw & Onbesproken, Headphone,
Intergalactic Lovers, De Jeugd van Tegenwoordig, The Van Jets
en Hindu Radio DJ’s. Een dag later mogen Willow, Sherman,
Amatorski, Lady Linn & Her Magnificent Seven, Admiral Freebee,
Merdan Taplak en Trash Radio hun kunstjes opvoeren.
Tussen al dat geweld in kunt u de beentjes strekken aan onze
dj-toren waar Keesy en Ilse de dansplaten van vroeger en nu in
uw hersenpan zullen klieven.
Meer info vindt u op www.zeverrock.be.

5 & 6 AUGUSTUS

ADMIRAL FREEBEE
THEVAN JETS
LADY LINN
& HER MAGNIFICENT 7

DE JEUGDVAN
TEGENWOORDIG
INTERGALACTIC LOVERS
AMATORSKI
TRASH RADIO
MERDANTAPLAK LIVE
SHERMAN
HEADPHONE
HINDU RADIO DJ’S
WILLOW
RAUW & ONBESPROKEN
DJ KEESY
DJ ILSE
WWW.ZEVERROCK.BE

www.depinte.be

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

De schatten van Vlieg
Van 1 juli tot 31 augustus kunnen kinderen opnieuw
op zoek gaan naar een schat!
Vlieg heeft in heel Vlaanderen op culturele locaties
schatkisten verstopt, ook in de bibliotheek. Vijf tips
leiden naar de plaats waar de schatkist verstopt zit.
Eens de schat gevonden, noteren de kinderen hun naam in het logboek en krijgen ze de geheime code.
Elke schattenjager krijgt een leuk geschenkje als aandenken. En wie
de geheime code ook invoert op UiTmetVlieg.be maakt ook nog
kans op mooie prijzen!

Start je trip in de bib
Eerste hulp bij ‘vakantiebestemmingsstress’: de reisgidsen in onze bib.
Of het nu gaat om dagtripjes in eigen land, een weekendje Rome of een lange vakantie naar een
exotische bestemming, haal je informatie in de bib.
Ook dit jaar houden we de gidsen up-to-date en komen er nieuwe bestemmingen bij. De bib van
A(fghanistan) tot Z(witserland) !

Als letters verstoppertje spelen
Het nieuwe ZOVLA-project richt zich deze keer op kinderen met dyslexie.
Op dinsdag 27 september 2011 organiseren we een lezing voor volwassenen
met Sprankel (Vereniging van ouders van normaal begaa de kinderen met leerproblemen). Op zondagvoormiddag 2 oktober 2011 vindt er een familievoorstelling
plaats in het OCP met jeugdauteur Raf Missorten.
Meer info in de volgende Infokrant.

BibFestival
Hou alvast vrijdag 21 en zaterdag 22 oktober 2011 vrij in je agenda
voor het BibFestival met onder meer Martin Heylen, Geronimo Stilton
en een theatervoorstelling voor de kleinsten.
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Sluitingsdagen en openingsuren
De bib is gesloten op:
• Maandag 11 juli (Feest Vlaamse Gemeenschap)
• Van zaterdag 16 juli tot en met zaterdag 30 juli (jaarlijkse vakantieperiode)
• Zaterdag 13 augustus (extra sluitingsdag)
• Maandag 15 augustus (O.L.V.-tenhemelopneming)
Openingsuren
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag

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

sport
Sportdienst De Pinte organiseert:
In dit nummer vindt u informatie over de sportkampen in de zomervakantie, herfstvakantie en
kerstvakantie. Daarnaast kondigen we alvast het Pintefeest en het Sportgala aan. En tot slot is er
nog informatie over de Gordel en een verslag van de Doe-aan-sport beurs en de cursus start-torun.
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
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Zomer 2011
De inschrijvingen voor de sportkampen tijdens de zomervakantie zijn al achter de rug. Alle kampen
zijn volzet. Inschrijven is dus niet meer mogelijk. De volgende kampen zullen plaatsvinden in de
herfstvakantie en de kerstvakantie.
Sportkamp herfstvakantie
Donderdag 3 en vrijdag 4 november 2011
Inschrijven kan telefonisch op dinsdag 20 september 2011
Sportkamp kerstvakantie
Van dinsdag 28 tot en met donderdag 29 december 2011
Inschrijven kan telefonisch op woensdag 14 november 2011
Verdere informatie over deze kampen kunt u vinden in de folders die worden uitgedeeld in de
scholen van De Pinte en Zevergem. Deze kunnen ook aangevraagd worden bij de sportdienst (tel.
09 280 98 40) of via sportdienst@depinte.be.

www.depinte.be

De Gordel
Op zondag 4 september 2011 kan er opnieuw gewandeld en gefietst
worden in de Vlaamse rand rond Brussel. De sportdienst zal ook dit
jaar optreden als officieel inschrijfpunt voor de Gordel. Alle info is te
krijgen in het OCP en op www.bloso.be.

Avonturensportdag
?kÔ\kj$\enXe[\c]\\jk
`e[\McXXdj\iXe[
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Wanneer: donderdag 18 augustus 2011 van 9.30 tot 16 uur
Waar: Watervlak Florizone in Deinze (op eigen kracht te bereiken)
Leeftijd: tien- tot zestienjarigen
Kostprijs: E 10, middagmaal inbegrepen
Programma: vlottenbouw, kajak, hindernissenparcours, boogschieten, muurklimmen
Inschrijven: ten laatste op 11 augustus via ann.devreese@depinte.be of 09 280 98 48,
betalen in het OCP, Polderbos 20 tijdens de kantooruren voor 11 augustus 2011

Sportgala op 4 december 2011: eerste oproep kandidaten
Sinds 2009 heeft de Raad van Bestuur van de gemeentelijke sportraad het plan opgevat om de jaarlijkse
kampioenenviering in een nieuw kleedje te stoppen
en er een verkiezing sportman/-vrouw/-ploeg van het
jaar en laureaat van Sportverdienste aan te koppelen.
Deze viering wordt georganiseerd in samenwerking
met de gemeentelijke sportdienst en vindt plaats op
zondag 4 december 2011 om 10 uur in het OCP, Polderbos 20.
De trofee voor de laureaat van Sportverdienste van de gemeente De Pinte wordt toegekend aan een
persoon (man/vrouw) als beloning voor:
• Een actieve sportloopbaan.
• Een jarenlange inzet en het promoten van de sport van zijn vereniging in het bijzonder, of het
sportgebeuren in het algemeen binnen de gemeente. Deze trofee kan ook uitgereikt worden aan
personen die geen actief sportbeoefenaar meer zijn.
• Deze trofee kan slechts eenmaal toegekend worden aan eenzelfde persoon.
De trofeeën voor sportlaureaten worden toegekend aan:
• De meest verdienstelijke sportvrouw die de sport beoefent in competitie- of recreatieverband.
• De meest verdienstelijke sportman die de sport beoefent in competitie- of recreatieverband.
• De meest verdienstelijke sportploeg of -vereniging die de sport beoefent in competitie- of
recreatieverband.
Wie nu al kennis heeft van een sporter die één of meerdere titels behaalde in het sportseizoen
2010-2011 kan deze personen al kenbaar maken bij de gemeentelijke sportdienst. Wij leggen dan
de nodige contacten en bezorgen hen de juiste documenten om hen voor te dragen als kandidaat
sporttrofee.
Ook de sportclubs en/of sportploegen kunnen zich nu al aanmelden indien ze een titel behaalden.
Een laatste warme oproep willen we doen naar alle verdienstelijke mensen in de sport. Het is op
het einde van het sportseizoen het uitgelezen moment om eens rond te kijken en vast te stellen
wie van de ploeg, club of zelfs uit de buurt of in je familie zich in zijn carrière verdienstelijk maakte
voor de sport.
Deze verdienste is niet gekoppeld aan de timing van het sportseizoen.
Heb je weet van mogelijke kandidaten, groot of klein, jong of minder jong, laat het ons nu weten
via een eenvoudige e-mail naar ann.devreese@depinte.be en wij doen de rest.
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Doe-aan-sport beurs: eerste editie was een succes

Meer foto’s op
www.depinte.be
> Sport > Doe-aansportbeurs

Op zaterdag 7 mei 2011 heerste er in het OCP een gezellige drukte. Jonge en minder jonge sporters repten zich naar de verschillende sportactiviteiten.
De sportdienst en drie studenten van Hogeschool Gent organiseerden daar in samenwerking met
de plaatselijke sportclubs voor de eerste keer de Doe-aan-sportbeurs. Sportieve inwoners van De
Pinte en Zevergem kregen de kans om kennis te maken met een gevarieerd aanbod van bekende en
minder bekende sporten. Deze werden gratis aangeboden door de plaatselijke verenigingen onder
de vorm van demonstraties en/of initiaties.
De mooi ingerichte infostandjes waar bezoekers meer informatie konden inwinnen over sportclubs en hun werking zorgden
voor een gezellige sfeer.
Het aantal vooraf ingeschreven deelnemers was veelbelovend.
Dit aantal werd op de dag zelf nog aangevuld met tientallen
kijklustigen.
Zowel de deelnemers en deelnemende clubs waren heel enthousiast en iedereen zette zijn beste beentje voor.
Deelnemende clubs werden door een vijfkoppige jury beoordeeld op verschillende criteria bij de organisatie van hun
activiteit en de inrichting van hun infostand.
De winnaars van de wedstrijd voor de deelnemende clubs zijn
intussen bekend en het mag gezegd worden dat het een zeer
spannende strijd was. Slechts een paar punten verschil bepaalden de winnaars …
De winnaar van de waardebon van 75 euro voor aankoop
sportmateriaal is vzw Triple Kick’in voor de nieuwe sport Sepak
Takraw geworden. Op de tweede plaats eindigde de basketbalclub. Deze club ontving 30 euro aan waardebonnen voor
aankopen bij Delhaize. Dance Reaction tenslotte ging als derde
naar huis met 20 euro aan waardebonnen voor aankopen bij
Delhaize.
De sportdienst is ervan overtuigd dat ze er in geslaagd is om
een heel aantal mensen te laten ‘proeven’ van wat wij in De
Pinte aan sport te bieden hebben.
Afspraak in 2012 op 6 mei voor de tweede editie!
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Prijzen voor de deelnemers: Zadeltas grijs Bloso, Rugzak
groen Bloso, Rugzak oranje Bloso, Tas Idema Sport Blauw, Blauwe Sporttas, Rugzak geel Lipton Ice Tea, Rugzak geel Lipton Ice
Tea, Grijze zak BLOSO, 9 fluo hoesjes voor de rugzak
De winnaars werden rechtstreeks gecontacteerd en konden
hun prijs afhalen in het OCP.

START2RUN
Voor de tweede maal werd vanuit de schoot van Atletiekclub De Pinte een Start2Run georganiseerd
in samenwerking met Sportdienst en JoggingClub De Pinte. En met succes, want met een 50-tal
inschrijvingen wordt aangetoond dat het onderwerp bij vele mensen actief leeft. Terecht, want de
aandacht voor een gezonde levensstijl maakt steeds meer deel uit van onze dagdagelijkse ‘standaard’.
Het beproefde – en gebrevetteerde – Start2Run concept heeft al heel wat mensen geholpen de
drempel om te starten met lopen te overwinnen. Drijfveer en motivator voor heel wat deelnemers is
www.depinte.be

dat iederéén daarbij onderaan de ladder start.
Vanuit het laagdrempelig en aangepast schema
werd onder de deskundige leiding van lesgever
François Mortier gedurende tien weken intensief
op de conditie gewerkt. Francois mogen we gerust een ‘oude rot’ in het vak noemen, want vele
honderden mensen leerden de knepen van het
vak onder zijn begeleiding.
Het einddoel? Na tien weken ‘zijn groep’ op een
gezapige wijze vijf kilometer laten lopen binnen
een tijdschema van een half uur. Zijn gedrevenheid vertaalde zich al snel in een hechte groep
die elkaar wekelijks wist te ondersteunen.
Op donderdag 26 mei werd de eindmeet – letterlijk deze keer – gehaald door een 25-tal die-hards!
Aangemoedigd door vrienden, familie of zelfs een heuse fanclub, liep de groep hun finale. Onder
het goedkeurend oog van sportfunctionaris Ann De Vreese en onder begeleiding van François en
zijn twee ‘begeleiders’ Etienne en Morjolein De Bie haalden ze allen gezwind de eindmeet.
Een fantastische individuele prestatie voor iedere deelnemer die zijn geïnvesteerde tijd, discipline en
energie nu zo tastbar omgezet ziet. Proficiat!
Wij hopen alvast dat de microbe en de ‘goesting voor het lopen’ zich definitief heeft genesteld. Daar zijn heel wat mogelijkheden voor; door individueel een parcours te lopen, maar het
kan uiteraard ook verder onder begeleiding bij de loopafdeling ‘De Moerkensheide Lopers’
(www.atletiekdepinte.be) of Joggingclub De Pinte (www.jcdp.be).

Fietsfeest Leiestreek op zondag 3 juli
Op zondag 3 juli 2011 organiseert Toerisme
Leiestreek in samenwerking met Pasar en
een aantal Leiestreekgemeenten het achtste
Fietsfeest Leiestreek. Je kan starten in Drongen
(deelgemeente van Gent), Kortrijk, Roeselare
en Waregem. Tijdens jouw verkenningstocht
op het fietsnetwerk geniet je op de verschillende
halteplaatsen van de couleur locale, een lekker
hapje, drankje of een leuk animatieprogramma
en maak je kennis met het rijke verleden van de
streek.
Foto Digitalis

Grensoverschrijdend Fietsfeest
Vanuit iedere startplaats vertrekken er drie verschillende lussen. De Radio 2 Gezinstochten
zijn volledig op kindermaat. De recreatieve lussen zijn ontspannende tochten voor een leuk
namiddagje weg. De fikse lussen zijn voor de fietsers die net iets meer willen ontdekken en nog
een aantal extra kilometers op de trappers aankunnen.
De tochten beperken zich niet alleen tot de Vlaamse Leiestreek want ook Frankrijk wordt vanuit
Roeselare aangedaan tijdens het grensoverschrijdende Fietsfeest. Eveneens op 3 juli gaan de
Franse Leiestreekfeesten door dus animatie is verzekerd! De tochten van Kortrijk staan dan weer
volledig in het teken van de viering van 150 jaar Kanaal Bossuit-Kortrijk. Fietsers die hier kiezen
voor de recreatieve tocht, maken in première kennis met de gloednieuwe themafietstocht rond
het kanaal, die dezelfde dag voorgesteld wordt. Of wat dacht je van een start in Drongen, het
Oost-Vlaamse ‘Dorp in de Kijker 2011’? Tenslotte is er startplaats Waregem, waar onder andere de
streekbiertjes op de halteplaatsen ‘Huisbrouwerij Sint-Canarus’ en ‘Brouwerij Verhaeghe’ iedereen
zullen bekoren. Voor elke fietser is dus er een startplaats dicht bij huis!
Fiets je mee?
Deelnemen aan het Fietsfeest is kinderspel. Op 3 juli haal je tussen 9 en 15 uur bij de inschrijvingsstands
op de startplaats van je keuze een stempelkaart. Je kiest de route die je wil volgen en onderweg
verzamel je stempels bij minstens twee halteplaatsen die je tegenkomt. Met je stempelkaart krijg je
gratis proevertjes, animatie en bezoeken bij de halteplaatsen. Terug aangekomen op de startplaats
van je keuze deponeer je de stempelkaart in de voorziene urne. In ruil daarvoor krijg je een leuk
fietsgadget van Toerisme Leiestreek en kan je deelnemen aan de tombola om 18 uur, met per
startplaats een fiets als hoofdprijs!
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Het Fietsfeest is gratis!
Deelname aan het Fietsfeest is volledig gratis. Bovendien ontvang je een gratis fietsgadget, maak
je bij pech onderweg gebruik van de gratis pechverhelping en maak je bij de gratis tombola
kans op allerlei mooie prijzen. Zorg er dus zeker voor dat je om 18 uur op de startplaats aanwezig
bent om de tombola niet te missen! Na het Fietsfeest wordt er bovendien nog een extra tombola
georganiseerd voor de deelnemers met een lidkaart van Pasar. Tenslotte zorgt Bloso er voor dat je
gratis verzekerd bent tegen ongevallen.
Meer info?
Alle informatie over het Fietsfeest krijg je in de speciale Fietsfeestkrant, beschikbaar in het
gemeentehuis en het OCP, of op www.toerisme-leiestreek.be.

Dansstage DanceReaction De Pinte
Wanneer?
• Maandag 29 augustus
• Dinsdag 30 augustus
• Woensdag 31 augustus
Voor wie?
• Lagere School
• Middelbaar
Locatie: OCP, Polderbos 20, 9840 De Pinte
Info: www.DanceReaction.be bij ‘NIEUWSBRIEF’, inschrijven bij ‘INFO AANVRAAG’.
Inschrijvingen voor het nieuwe schooljaar zijn ook mogelijk.
Verantwoordelijke: Rita Termote, 0475 94 42 91
DanceReaction neemt deel aan de Speelstraat op zondag 4 september en aan de braderie op
zondag 11 september.

Zomerjoggings!
JoggingClub De Pinte steunt actief de zomerjoggings 2011 in onze gemeente:
• vrijdag 8 juli 2011 om 20 uur: avondjogging Zevergem (Boeregemstraat)
• vrijdag 12 augustus 2011 om 19.30 uur: Mieregoedjogging (Mieregoed),
kinderen om 19.15 uur
• vrijdag 19 augustus 2011 om 19.30 uur: jogging samen met JV De Pinte
(Moerkensheide)
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Wie vooraf eens wil oefenen – of gewoon graag jogt – of verder wil blijven lopen na zijn Start-toRun is altijd welkom op dinsdagavond om 19.30 uur aan de parking van de Sportwegel voor
een kwartiertje gezamenlijke opwarming en stretching en een recreatieve jogging van vijf tot tien
kilometer in kleine groepjes en op eigen tempo. Kom gerust eens vrijblijvend langs!
Meer info? Contacteer Geert Deconinck (jcdepinte@gmail.com) of kijk op onze vernieuwde website
www.jcdepinte.be.

3e racketlontornooi op 27 en 28 augustus
Deze zomer slaan drie racketclubs in De Pinte – TTC De Pinte, TK De Pinte en
BC Polderbos – opnieuw de handen in elkaar voor de organisatie van de derde
editie van het Pintse racketlontornooi.
Racketlon is een vrij nieuwe sport waarin twee spelers het tegen elkaar opnemen
in vier racketsporten. Het gaat om tafeltennis, badminton, squash en tennis.
Wie de meeste punten verzamelt bij de vier sporten, wint de wedstrijd.
Het tornooi wordt dit jaar opnieuw over twee dagen gespreid. Op zaterdag 27 augustus 2011
www.depinte.be

nemen recreatieve racketlonners het tegen elkaar op in een poulesysteem, gevolgd door een
afvallingstabel. Amusement en kennismaking met de sport staan hier voorop.
Wie zichzelf wat hoger inschat, kan op zondag 28 augustus 2011 meedoen in de competitieve
reeks. Het Pintse tornooi op zondag maakt deel uit van het officiële Belgische racketloncircuit, en
wordt ingericht door de LRF (Landelijke Racketlon Federatie). Het is zeker de moeite waard om
gewoon eens een kijkje te komen nemen, want het kruim van de Belgische racketlonwereld zal er
aanwezig zijn.
Het racketlontornooi vindt opnieuw plaats op de tennisterreinen van TK De Pinte en in het OCP. Het
clubhuis van de tennisvereniging zal dienst doen als kloppend hart van de organisatie.
De inschrijvingen voor deze tweedaagse zijn beperkt. Op zaterdag kunnen tot 80 sporters
deelnemen, maar er wordt in eerste instantie de voorkeur gegeven aan leden van een van de drie
organiserende clubs. Op zondag is er geen inschrijvingsgrens.
Meer info over het verloop van het tornooi en de inschrijvingsmodaliteiten vind je terug op de
websites van de drie organiserende sportclubs:
www.ttcdepinte.be
www.tkdepinte.be
www.bcpolderbos.be

Jeugdvoetbaltornooi Jong & Vlug De Pinte
Laatste stap naar nieuw seizoen

Tijdens het weekend van 19, 20 en 21 augustus 2011 organiseert voetbalclub Jong & Vlug De
Pinte zijn 32ste Jeugdvoetbaltornooi, ‘Tornooi Marc De Vos’.
Alle categorieën waarin een Pintse ploeg in competitie aantreedt, komen tijdens het tornooi aan
bod. Vele clubs uit de regio bevestigden hun deelname.
Zaterdagvoormiddag beginnen de U15 om 9 uur. Zaterdagnamiddag is voorbehouden aan de
duiveltjescategorie. Zondag wordt de voormiddag geopend door de U19, ’s namiddags is het de
beurt aan de U10, U11 en U13.
Voorafgaand aan het voetbal is er op vrijdagavond 19 augustus de twaalfde Jogging JV De
Pinte, voor wandelaars en joggers. Die gaat van start om 19 uur.
Het gebeuren speelt zich af op de gemeentelijke sportterreinen van Moerkensheide, Nieuwstraat,
De Pinte.
Alle info over deze driedaagse (starturen, wedstrijdschema ...) vindt u op de website van voetbalclub
Jong & Vlug De Pinte www.jvdepinte.be.

28e Avondjogging in Zevergem
De atletiekafdeling De Pinte nodigt je graag uit tot deelname aan de 28e avondjogging op vrijdag
8 juli 2011 om 20 uur in Zevergem.
Zowel joggers als wandelaars kunnen genieten van een landelijk parcours over rustige wegen in
een prachtig natuurkader. Er is keuze tussen een afstand van 5 km (een ronde) of 10 km (twee
ronden).
Inschrijving (vanaf 18 uur), start, aankomst en kleedkamers op het voetbalveld van Zevergem
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Sportief. Ruime parking voorzien.
Om 20 uur wordt de start gegeven.
Om 22 uur tombola voor de aanwezigen met vele waardevolle prijzen.
Bij de aankomst is er een exacte tijdsregistratie en na afloop kan elke deelnemer een resultatenblad
krijgen. Naturaprijs voor elke deelnemer!
Vorig jaar mochten we 491 deelnemers begroeten.
Bijkomende inlichtingen over deze jogging kunt u vinden op www.atletiekdepinte.be.

jeugd
Tieneractiviteiten in augustus
De jeugddienst organiseert in augustus opnieuw een aantal tieneractiviteiten. Ben je tussen
twaalf en zestien jaar? Kom dan naar onze activiteiten in augustus. Inschrijven voor een of meerdere activiteiten uit het volgende programma kan bij de jeugddienst.
• Woensdag 10 augustus: Badminton
Daag je vrienden uit voor een partijtje badminton.
Praktisch: van 14 tot 16 uur - locactie: OCP - meebrengen: sportieve kledij en sportschoenen - prijs: GRATIS - inschrijven voor 8 augustus
• Donderdag 18 augustus: Avonturensportdag
De Burensportdienst Leiestreek organiseert na het grote succes van vorig jaar (160 deelnemers) opnieuw de Avonturensportdag. Jongeren tussen tien en zestien jaar kunnen
zich op donderdag 18 augustus opnieuw uitleven in tal van avontuurlijke sporten. In en
rond het watervlak Florizoone kan je deelnemen aan sporten zoals kajak, muurklimmen,
hindernissenparcours en boogschieten.
Praktisch: van 9.30 tot 16 uur - locatie: Watervlak Florizoone, Oudenaardse Steenweg,
Deinze - prijs: E 10 (middagmaal inbegrepen) - inschrijven voor 11 augustus
• Vrijdag 19 augustus: Bowling
YABBA-DABBA-DOO: we spelen vandaag Fred Flinstones favoriete hobby!
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Praktisch: van 14 tot 16 uur – locatie: Real Bowling, Kortrijksesteenweg 209,
Sint-Martens-Latem – prijs: E 3 – vervoer: met de fiets – vertrek om 14 uur aan het OCP
– inschrijven voor 16 augustus
• Maandag 22 augustus: Film ‘Alice in Wonderland’
Zetels, een groot scherm en popcorn … en we zijn klaar voor een mooi filmpje!
Praktisch: van 14 tot 16 uur – locatie: OCP – prijs: E 1 – inschrijven voor 19 augustus
• Woensdag 24 augustus: Lasershooten
Onder begeleiding van indrukwekkende klank-, licht-, laser- en rookeffecten ga je in een
duister doolhof van gangen, trappen en donkere nissen op zoek naar je tegenstrever.
Praktisch: van 14 tot 16 uur – locatie: The Zone, Voskenslaan 135, Gent – prijs: E 5 – vervoer: met de trein, afspraak om 13.45 uur aan het station van De Pinte – inschrijven voor
22 augustus

www.depinte.be

• Vrijdag 26 augustus: Light Graffiti
Nog nooit iemand ’s nachts met gekleurde lampjes bizarre
toeren zien uithalen voor een digitaal fototoestel? Nee? Zegt
graffiti in het luchtledige je niets? Dan wordt het hoog tijd
dat je je samen met ons verdiept in de hipste trend sinds de
digitale fotografie: LIGHT GRAFFITI! Experimenteer met sluitertijden en schilder met verschillende lichtbronnen flashy
tekeningen in de lucht!
Praktisch: van 14 tot 17 uur – locatie: OCP – prijs: E 3 - inschrijven voor 16 augustus
• maandag 29 augustus: Muurklimmen + Slackline
Slackline is een balanskunst. De deelnemers moeten zich over een koord van nylonvezels
bewegen. Deze bewegende lijn creëert een dynamiek waarmee je alle kanten uitkan. Je
kunt op de lijn bepaalde trucs en sprongen (zoals salto’s) uitvoeren, maar je kunt door
een juiste controle van het lichaam de lijn ook helemaal stil houden (bijvoorbeeld voor het
oversteken op grote hoogte). Essentieel is het behouden van je concentratie.
Praktisch: van 14 tot 17 uur - locatie: klimzaal Bleau, Rooigemlaan 180 b, Gent – prijs:
E 4 - vervoer: met de trein, afspraak om 13.45 uur aan het station - meebrengen:
sportieve kledij – inschrijven voor 26 augustus
Praktisch
Betalen kan op de dag zelf, voor de activiteit van start gaat, bij de verantwoordelijken.
Voor meer informatie en inschrijvingen kan je terecht bij de jeugddienst, OCP, Polderbos 20,
tel. 09 280 98 51, e-mail: jeugddienst@depinte.be.
Zelf ideeën of suggesties voor activiteiten?
E-mail naar jeugddienst@depinte.be

Speelpleinwerking Amigos
Wil je jouw kind een fantastische en avontuurlijke zomervakantie laten beleven? Dan is dit de oplossing! Speelpleinwerking Amigos bezorgt jouw kinderen gedurende vijf weken een vakantie vol
sport, spel en plezier.
• maandag 18 tot en met vrijdag 22 juli 2011
(let op: niet op woensdag 21 juli)
• maandag 25 tot en met vrijdag 29 juli 2011
• maandag 1 tot en met vrijdag 5 augustus 2011
• maandag 8 tot en met vrijdag 12 augustus 2011
• dinsdag 16 tot en met vrijdag 19 augustus 2011
(let op: niet op maandag 15 augustus)
Dankzij een groep enthousiaste monitoren brengen de kinderen en jongeren enkele geweldige
vakantiedagen op het speelplein door, waarbij ze zich geen moment zullen vervelen!
PRAKTISCH
Wie kan meedoen? Kinderen vanaf de eerste kleuterklas (en zindelijk) tot en met tieners die net
het tweede middelbaar beëindigd hebben.
Start en einde van de activiteiten? Van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 16.30 uur
Opvang? Vanaf 7.30 uur, ’s middags van 12 tot 13.30 uur en tot 18 uur
Waar? Gemeentelijke basisschool, Polderbos 1, 9840 De Pinte
Inschrijven? Om lange wachtrijen te vermijden vragen we om het inschrijvingsformulier met de
algemene gegevens en de medische fiche volledig in te vullen, mee te brengen op de eerste dag
of vooraf binnen te brengen bij de jeugddienst. Inschrijven en betalen kan zowel ’s morgens als ’s
middags rechtstreeks bij de hoofdmonitoren. Het inschrijvingsformulier en de medische fiche vind
je op de website www.depinte.be.
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Prijs? Kinderen van Pintse gezinnen betalen onderstaande tarieven. Kinderen die niet tot deze
groep behoren, betalen het dubbele tarief. Inbegrepen in de prijs: een drankje, een versnapering
en de verzekering.
Prijs per halve dag
Gezinnen met 1 kind:			
Gezinnen met 2 kinderen:		
Gezinnen met 3 kinderen:		
Gezinnen met 4 kinderen of meer:

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

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

gratis
gratis
gratis
E 1 per kind per dag

Voor verdere inlichtingen kan je terecht bij de jeugddienst van De Pinte op het nummer
09 280 98 51 of via jeugddienst@depinte.be.

4 september 2011: SPEELSTRAAT
De gemeentelijke jeugdraad en de jeugddienst organiseren de negende editie van de Speelstraat.
De straat Polderbos wordt opnieuw verkeersvrij gemaakt en kinderen krijgen de kans om de hele
namiddag te doen wat ze het beste kunnen, spelen.
Kinderen en jongeren kunnen gratis deelnemen aan de meest uiteenlopende activiteiten: avonturenparcours, bewaakte kleuterspeelweide met springkastelen, dans, sport … Verder ook animatie
en optredens.
Datum		
Voor wie
Kostprijs
Meer info
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zondag 4 september 2011 van 13 tot 18 uur
kinderen en jongeren tot en met zestien jaar en al wie zich nog jong voelt
activiteiten zijn volledig GRATIS!
binnenkort op www.depinte.be

Hopelijk tot 4 september en breng al je vrienden mee!

www.depinte.be

Inschrijvingsdagen scholen
• Basisschool De Pinte - De Kleine Prins

Hulp gewenst
bij de
schoolkeuze
(kleuterklas)?
Gratis
starterpakketten te
krijgen in het Sociaal
Huis (Pintestraat 69,
elke voormiddag
open).

Van 1 juli tot 5 juli 2011
9.00 tot 11.30 uur
Van 16 augustus tot en met 31 augustus 2011
(zaterdag op afspraak)
U kan terecht bij de directeur van 9.00 tot 11.30 uur of na afspraak
tel. 09 282 46 02
Vanaf 22 augustus is de school ook open van 14.00 tot 16.00 uur
(niet op woensdag)
• Vrije Basisschool Zevergem
De Vrije Basisschool van Zevergem, gelegen in het hart van onze groene deelgemeente, biedt
eigentijds basisonderwijs aan meisjes en jongens van twee jaar en zes maanden tot twaalf jaar.
De peuters en kleuters vinden een veilig nest en een uitdagende, creatieve leeromgeving in het
Kleuterhuis. De kinderen van het lager worden sterk individueel begeleid om ze optimale ontwikkelingskansen te bieden, aangepast aan hun mogelijkheden.
Binnen een kleinschalige en huiselijke aanpak wordt gewerkt aan en met de talenten van ieder
kind.
Een unieke school voor jouw uniek kind … Dat zal zeker klikken!
Voor vrijblijvende inlichtingen en inschrijvingen kan je, ook gedurende de vakantieperiode, contact opnemen met de directeur Wim
Aers, schooltelefoon 09 385 47 13, thuistelefoon 09 385 81 05.
Maak gerust even een afspraak. We maken graag tijd voor jouw
kind!
E-mail: schoolzevergem@scarlet.be
Bezoek de website: www.vbszevergem.be
• KA Erasmus
Inschrijvingendata
Vanaf heden tot maandag 4 juli 2011 (weekdagen: 9 tot 12 uur en 14 tot 17 uur)
Zaterdag 2 juli 2011 (9 tot 12 uur)
Van 22 augustus tot 31 augustus 2011 (weekdagen: 9 tot 12 uur en 14 tot 17 uur)
Zaterdag 27 augustus 2011 (9 tot 13 uur)
Contactpersoon: Miguel Detemmerman, directeur
tel. 09 321 21 70
e-mail: Ka.depinte@g-o.be
www.erasmusatheneum.be
• Gemeentelijke Basisschool De Pinte
De Gemeentelijke Basisschool van De Pinte is een
open school met inspraak voor alle betrokkenen,
met een pluralistische houding, met aandacht en
respect voor elk individu. Elk individu is anders,
maar even belangrijk op onze blije school.
Onze school wenst u allen een fijn verlof toe!
Denkt u eraan uw kind op onze school in te schrijven of wenst u inlichtingen over hoe en wat we
allemaal leren en doen op de ‘blije school’, aarzel niet en kom een kijkje nemen …
• Van vrijdag 1 juli tot en met woensdag 6 juli en van donderdag 18 augustus tot en met woensdag

29

31 augustus telkens van 10 tot 12 uur (elke dag, behalve in het weekend).
• Wenst u op een ander moment in te schrijven? Bel dan naar school (tel. 09 282 64 02) of naar de
directie (Dominique Vincent, 0494 23 72 55).
Bij inschrijving: SIS-kaart van uw kind en een briefje van de mutualiteit meebrengen a.u.b. Hartelijk dank!
U kunt uiteraard ook via www.gemeenteschooldepinte.be onze school wat beter leren kennen.
• Vrije Basisschool De Pinte
Inschrijvingen tijdens de vakantie
Op werkdagen tussen 10 en 12 uur tot en met 6 juli en vanaf 22 augustus 2011
Contactgegevens:
Geert De Troyer
tel. 09 282 80 40
directeur@vbs-depinte.be
OPEN KLASSEN
Zaterdag 27 augustus 2011 van 10 tot 12 uur
Informatie over de school vindt u op www.vbs-depinte.be
• Leefschool De Boomhut
Inschrijven tijdens de zomervakantie voor Leefschool De Boomhut, Breughellaan 18A in De Pinte, is mogelijk tot 5 juli en vanaf 16 augustus, tijdens de
schooluren. Hiervoor kan je bellen naar 09 371 57 79.
Er kan de hele vakantie gebeld worden naar het nummer 0499 93 47 21 om
een afspraak te maken.

Brochure Kinderopvang in De Pinte 2011 - 2012
Eind augustus verschijnt er een nieuwe brochure ‘Kinderopvang in De Pinte 2011 - 2012’. In deze
gemeentelijke publicatie vindt u de opvangmogelijkheden voor kinderen tot veertien jaar: dagopvang (door het OCMW van De Pinte en de kinderdagverblijven in de gemeente), buitenschoolse
kinderopvang (De Speelark, opvang door scholen …) en de mogelijkheden op vlak van occasionele
opvang (Speelpleinwerking Amigos, sportkampen Sportdienst De Pinte, thuisopvang zieke kinderen).
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Deze brochure wordt begin september verdeeld via de scholen van De Pinte - Zevergem, kinderdagverblijven ... U vindt de brochure alvast in de e-bibliotheek op www.depinte.be > Publicaties
(zoeken op ‘kinderopvang’), of u kan een exemplaar halen in het gemeentehuis (in de infozuilen of
bij de communicatieambtenaar) of in het OCP.

Zomeractiviteiten Chiro Zevergem
Van 21 tot 31 juli hebben we terug ons jaarlijks bivak. We trekken er in juli met iedereen op uit om
tien dagen (voor de kleinsten vijf dagen) samen te leven, lachen, spelen, ravotten en vriendschapsbanden te smeden.
Wil jij hierbij van de partij zijn, dan kan dit nog! Laat voor 10 juli iets weten via
chiro-de-regenboog@hotmail.com en wij contacteren jou.
Op de kermiszaterdag 20 augustus hebben we onze jaarlijks GRINGO SUMMER EDITION. Een
greep uit het uitgebreid activiteitenaanbod:
• petanquetornooi
• schijt je rijk
• allerhande kinderanimatie
• uitgebreid terras en uiteraard de pastisbar
• live optredens
www.depinte.be

Extra dit jaar is de voorafgaande barbecue. Vanaf 12 uur kan je aanschuiven en jouw buikje rond
eten om klaar te staan voor de petanquestrijd of om te genieten van de optredens met een hapje
en drankje.
Inschrijvingen en info petanquetornooi: chiro-de-regenboog@hotmail.com
Het belooft net als voorgaande edities een niet te missen, zonovergoten festijn te worden. Zorg
dus dat je erbij bent!

Rocken en chillen tijdens zomerfestivals
Het zomert in Vlaanderen ... een voorbode van het festivalseizoen. Ambiance, genieten en feesten. Maar ook
een verhoogde alertheid bij de gehoorspecialisten. Muziekfestivals plegen jammer genoeg een aanslag op ons
gehoor. De muziek gonst er met hoge volumes over
de wei en kan blijvende gehoorschade veroorzaken.
Daarom zes tips om je gehoor te beschermen. Zo hoef
je deze zomer niet te passen voor de Lokerse Feesten,
Rock Zottegem, Werchter, Zeverrock … !
Do’s
Tip 1: Oordopjes behoren tot je basisuitrusting
Bescherm je oren tijdens een festival. Kies voor oordopjes die het geluid dempen. Er zijn vele
soorten oordopjes op de markt, maar op maat gemaakte oordopjes zijn de beste keuze. Ze zijn
aangenamer om te dragen en vervormen de muziek niet. Gebruik je toch liever wegwerpdopjes?
Let er dan op dat de dopjes niet gedeeltelijk uit je oren schuiven, want dan bieden ze geen volledige
bescherming meer.
Tip 2: Gun je oren wat rust! Rocken en chillen!
Na een zware fysieke prestatie (zoals joggen, zwemmen) gunnen we ons lichaam meestal wat rust.
Op die manier kan het lichaam wat bekomen. Dit principe geldt ook voor onze oren. Na blootstelling aan lawaai verdienen onze oren rust. De trilhaartjes in onze oren worden letterlijk omver
geblazen bij een rocksessie. Rust en stilte helpt hen weer overeind te komen.
Tip 3: Reken in viervoud
Stond je gisterenavond vier uur te swingen op het middenplein? Blijf dan vier keer zolang, namelijk
zestien uur in stille(re) ruimtes en vermijd lawaaierige activiteiten zoals grasmaaien.
Don’ts
Tip 4: Vermijd de boxen
Het effect van geluid op onze oren hangt gedeeltelijk af van de intensiteit van het geluid. Vlak naast
de boxen is die intensiteit zeer sterk en loop je meer risico op gehoorschade. Ga dus liever op een
afstand staan.
Tip 5: Vermijd mp3-speler op weg naar het festival en terug naar huis: unplugged
Ben je op weg naar een festival of kom je net terug? Laat je mp3 even voor wat het is en geniet van
het zomers gezoem van een bij of krekels in het gras. Denk hierbij aan tip 2.
Tip 6: Vervang oortje door een hoofdtelefoon
Kies je toch voor de mp3? Weet dan dat inplug-oortjes zeven tot negen extra decibel regelrecht je
oor inpompen. Je kan deze belasting vermijden door een hoofdtelefoon.
Meer info:
- Wil je meer informatie over slim mp3- en gsm-gebruik? Surf naar www.slimmemediashake.be of
contacteer Logo Gezond+ vzw, tel. 09 235 74 28.
- Ook bij de Provincie Oost-Vlaanderen kan je terecht: www.eenenaloor.be
Logo Gezond+ vzw
Baudelokaai 8, 9000 Gent
Tel. 09 235 74 28
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welzijn
Wachtlijsten
- ma. 27 juni: Dr. P. Moisse
- di. 28 juni: Dr. P. Van Renterghem
- wo. 29 juni: Dr. D. Van Renterghem
- do. 30 juni: Dr. P. Moisse
zaterdag 2 juli: Dr. P. Moisse
zondag 3 juli: Dr. P. Moisse

- ma. 1 augustus: Dr. P. Moisse
- di. 2 augustus: Dr. P. Van Renterghem
- wo. 3 augustus: Dr. G. Vande Casteele
- do. 4 augustus: Dr. I. Lampens
zaterdag 6 augustus: Dr. W. Standaert
zondag 7 augustus: Dr. L. Van Poucke

- ma. 4 juli: Dr. P. Moisse
- di. 5 juli: Dr. P. Moisse
- wo. 6 juli: Dr. L. Van Poucke
- do. 7 juli: Dr. S. De Rekeneire
zaterdag 9 juli: Dr. K. Vanderlinden
zondag 10 juli: Dr. L. Van Poucke

- ma. 8 augustus: Dr. P. Moisse
- di. 9 augustus: Dr. P. Moisse
- wo. 10 augustus: Dr. L. Van Poucke
- do. 11 augustus: Dr. S. De Rekeneire
zaterdag 13 augustus: Dr. A. Van Poucke
zondag 14 augustus: Dr. D. Van Renterghem

- ma. 11 juli: Dr. J. Ossieur
- di. 12 juli: Dr. P. Van Renterghem
- wo. 13 juli: Dr. J. Dossche
- do. 14 juli: Dr. J. Dossche
zaterdag 16 juli: Dr. G. Vande Casteele
zondag 17 juli: Dr. G. Vande Casteele

- ma. 15 augustus: Dr. L. Van Poucke
- di. 16 augustus: Dr. W. Standaert
- wo. 17 augustus: Dr. L. Van Poucke
- do. 18 augustus: Dr. J. Dossche
zaterdag 20 augustus: Dr. J. Dossche
zondag 21 augustus: Dr. K. Vanderlinden

- ma. 18 juli: Dr. A. Vercruysse
- di. 19 juli: Dr. G. Dujardin
donderdag 21 juli: Dr. W. Standaert
zaterdag 23 juli: Dr. D. Van Renterghem
zondag 24 juli: Dr. L. Van Poucke

- ma. 22 augustus: Dr. A. Van Hecke
- di. 23 augustus: Dr. I. Lampens
- wo. 24 augustus: Dr. G. Dujardin
- do. 25 augustus: Dr. J. Dossche
zaterdag 27 augustus: Dr. J. Ossieur
zondag 28 augustus: Dr. F. Pieters

- ma. 25 juli: Dr. K. Vanderlinden
- di. 26 juli: Dr. W. Standaert
- wo. 27 juli: Dr. F. Pieters
- do. 28 juli: Dr. A. Van Poucke
zaterdag 30 juli: Dr. S. De Rekeneire
zondag 31 juli: Dr. W. Standaert

- ma. 29 augustus: Dr. K. Vanderlinden
- di. 30 augustus: Dr. F. Pieters
- wo. 31 augustus: Dr. L. Van Poucke

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

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

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

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

www.depinte.be

11.11.11 De Pinte zoekt vrijwilligers voor huis-aan-huisverkoop
11.11.2011 wordt een historische datum in de geschiedenis van 11.11.11. Elk jaar kunnen we
rekenen op vrijwilligers om actiemateriaal te verkopen aan winkels. Deze werking wensen we
uit te breiden met huis-aan-huisverkoop. Concreet zoeken we geïnteresseerde inwoners die in
hun omgeving in enkele straten of een wijk van deur tot deur willen rondgaan op 11, 12 of 13
november 2011.
Heb je interesse? Neem dan contact op met Colette Verslyppe, Pintestraat 52, De Pinte,
tel. 09 282 24 63, e-mail: 11.11.11-depinte@skynet.be.

ocmw
Nieuws uit het Woonzorgcentrum Scheldevelde
Aan alle inwoners van De Pinte - Zevergem vanaf 55 jaar
Bent u liefhebber van het kaartspel, of wilt u het kaartspel opnieuw leren, dan bent u aan het goede adres!
Vanaf donderdag 1 september 2011 starten we opnieuw met
de kaartnamiddagen die zullen plaatsvinden elke eerste en derde
donderdag van de maand van 14.00 tot 16.45 uur in het Woonzorgcentrum Scheldevelde, Kasteellaan 41 De Pinte (Tel. 09 280
72 96).
Er is geen inschrijvingsgeld en er wordt u een gratis koffie en koek
aangeboden.
Indien u geïnteresseerd bent of mensen kent die geïnteresseerd zijn, bezorg dan onderstaande inschrijvingsstrook aan de het onthaal van het WZC Scheldevelde.
Inschrijvingsstrook 2011
Naam en voornaam: . .......................................................................................................................
Straat: ...............................................................................................................................................
Gemeente: . ......................................................................................................................................
Telefoon: ...........................................................................................................................................
schrijft zich in voor de kaartnamiddagen in het Woonzorgcentrum Scheldevelde.
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politie
Zorgeloos op vakantie

De politie houdt gratis een oogje in het zeil!
Trekt u er tijdens de komende vakantieperiode op uit? Vraag
dan woningtoezicht aan. Tijdens uw afwezigheid zal de politie
dan regelmatig een kijkje komen nemen. Dit gebeurt tijdens
onze patrouilles, overdag en ‘s nachts.
Tijdens een rondgang wordt gecontroleerd of alles in orde is.
Zijn er onregelmatigheden, dan verwittigen wij een door u
aangeduide vertrouwenspersoon. Deze kan eventueel maatregelen treffen voor uw thuiskomst.
U wenst woningtoezicht? Een aanvraag doen kan op drie manieren:
• U komt langs in één van onze commissariaten. De onthaalbediende helpt u graag verder.
• U downloadt het formulier woningtoezicht op www.scheldeleie.be. Uit veiligheidsoverwegingen
vragen wij u het formulier af te drukken, in te vullen en dan ofwel op te sturen of af te geven in
een commissariaat.
• Via het e-loket op www.police-on-web.be.
Deze dienst is volkomen gratis en zo kan u zorgeloos genieten van uw welverdiende vakantie.
Enkele tips die u makkelijk zelf kan toepassen:
• Geef je vakantieadres door aan buren, familie en/of vrienden.
• Als de bakker, melkboer, brouwer ... aan huis komt, breng hem dan op de hoogte van je afwezigheid.
• Vraag iemand de brievenbus regelmatig leeg te maken.
• Vraag iemand om ‘s morgens de rolluiken omhoog en ‘s avonds weer omlaag te doen.
• Laat ‘s avonds lichten branden. Gebruik hiervoor een tijdschakelaar en spaarlampen.
• Bij langere afwezigheid vraag je iemand om je gras te maaien.
• Laat geen ladders, klein gereedschap … in de tuin slingeren. Berg ze veilig op.
• Plaats geen kostbare zaken in het zicht van voorbijgangers.
• Bewaar uw juwelen en andere waardevolle voorwerpen achter slot en grendel.
• Vraag preventieadvies aan bij onze preventiecel. Met deze gratis dienst kunnen we u adviseren
rond mogelijke maatregelen om uw woning tegen inbraken te beveiligen en eventuele schade te beperken. Contacteer hiervoor inspecteur Johan Vandecasteele via 09 321 76 97 of via
johan.vandecasteele@pzschelde-leie.be.
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Meer info vindt u op www.scheldeleie.be of bij je wijkagent.
Politie Schelde-Leie wenst u alvast een ontspannende vakantie toe!

Wie is jouw wijkagent?
De wijkagent is het eerste aanspreekpunt als er problemen zijn in jouw straat. Hij staat het dichtst
bij de bewoners en besteedt het grootste deel van zijn werktijd aan de leefbaarheid en veiligheid
in jouw wijk.
De wijkagent is het ‘oor en oog’ van de politie en moet daarom voor jou een bekend gezicht zijn. Aarzel dus nooit, als er
problemen zijn, om hem of haar aan te spreken.
Hoofdinspecteur Luc Degryse is de verantwoordelijke van het
wijkcommissariaat van De Pinte:
Koning Albertlaan 1, 9840 De Pinte
Tel. 09 280 80 40, Fax 09 281 04 55
depinte@pzschelde-leie.be
www.depinte.be

De inspecteurs Jean-Pierre Coorevits en Tine Knockaert zijn de wijkagenten. Zij worden bijgestaan
door de wijkbediende, Claudine De Schuyter.
Op het wijkcommissariaat kan je terecht voor woonstvaststellingen, het aanvragen van woningtoezicht, aangifte van verlies identiteitskaart of rijbewijs, kleine misdrijven (zoals fietsdiefstal en
vandalisme), gevonden dieren of voorwerpen …
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

08.30 - 12.00
en 17.30 - 19.30
08.30 - 12.00
en op afspraak
08.30 - 12.00
en op afspraak
08.30 - 12.00
en op afspraak
08.30 - 12.00
en op afspraak
09.00 - 12.00 (behalve in juli en augustus)

Gesloten op zaterdagnamiddag en zondag.
Jouw wijkagent zoeken op basis van de straatnaam kan via
www.scheldeleie.be.
Met eventuele vragen, opmerkingen of suggesties omtrent de werking van de wijkcommissariaten kan je altijd terecht bij commissaris Werner Vlaeminck, tel. 09 321 76 69, e-mail:
Werner.VLAEMINCK@pzschelde-leie.be.
Let wel, voor dringende politiehulp: aarzel niet en bel 101!

nieuws uit de raden
Samenvatting van de gemeenteraad van 28 februari 2011
• Goedkeuring principeschets voor de aanleg van bijkomende parkeerplaatsen in de Florastraat.
• Goedkeuring bestek en gunningswijze Leaderproject speelwandeling Zevergem.
• Goedkeuring subsidiereglement voor het gebruik van duurzaam geëxploiteerd hout en goedkeuring wijziging subsidiereglementen natuurverven en zonne-energie (zie vorige Infokrant voor
meer info).
• Goedkeuring subsidiereglement brandveiligheid in jeugdlokalen.
• Goedkeuring wijziging deel kadervorming van het subsidiereglement jeugd
• Kennisname financiële rapportering over het tweede semester 2010 en rapportering over het
voorafgaand visum.
Punten aangevraagd door raadsleden:
• Bespreking parkeerdruk in het centrum, voorstel opstellen van een globaal verkeersplan met
onder meer ideeën ter hoogte van het gemeenteplein. De invoering van een blauwe zone is
voorzien. Een begeleidingscomité zal het kort parkeren waar nodig bijsturen. Het gemeenteplein
zal ook groener gemaakt worden.

Samenvatting van de gemeenteraad van 4 april 2011
• Kennisname kostprijs (74 999,94 euro) werken voor de heropbouw van de berging op het kerkhof in Zevergem met integratie van een openbaar toilet.
• Goedkeuring ontwerp en raming (1 581 681,29 euro) voor het oprichten van een nieuwe bibliotheek.
• Toekenning financiële ondersteuning voor noodhulp: telkens 250 euro, aan het Rode Kruis voor
noodhulp in Libië, aan Unicef België voor noodhulp in Libië, Egypte en Tunesië, en aan Consortium 12-12 voor noodhulp in Pakistan.
• Aankoop door de gemeente, OCMW en politiezone van 100 % groene elektrische energie voor
de installaties, gebouwen en openbare verlichting: aanvaarding mandaat, opstarten gunningsprocedure, organisatie openbare aanbesteding; alsook van gas voor de installaties en gebouwen.
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•
•
•
•

Goedkeuring gebruiksovereenkomst gronden Kromme Hoek.
Kennisname Milieujaarprogramma 2011.
Goedkeuring tussentijdse evaluatie 2008-2010 van het Sportbeleidsplan 2008-2013.
Goedkeuring gebruikersreglement gemeentelijke infrastructuur, retributiereglement en reglement voor het uitlenen van materiaal, van toepassing vanaf 1 juli 2011.
• Goedkeuring plan van aanpak, bestek en gunningsvoorwaarden voor de realisatie van een nieuw
sportcomplex op Moerkensheide.

Punten aangevraagd door raadsleden:
• Bespreking aanpassen deontologische codes in verband met giften en uitnodigingen. De codes
voor personeelsleden en mandatarissen zijn aan elkaar gekoppeld en werden bij het begin van
de legislatuur vastgesteld. De deontologische code voor personeelsleden dient ook syndicaal te
worden goedgekeurd en kan bijgevolg niet zomaar gewijzigd worden.

Uit de adviesraden
Hieronder vindt u enkele interessante punten uit de verslagen van de adviesraden. De verslagen zelf
vindt u op www.depinte.be > Publicaties > e-bibliotheek > Verslagen > Adviesraden.
Gecoro 2011-01-27:
• Advies verkavelingsaanvraag Dumobil – Bommelstraat
Gecoro 2010-12-22:
• Bespreking bezwaren verkavelingsaanvraag Dumobil – Bommelstraat

De Pinte vrijwillig!
Jij maakt het verschil.
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• Kleutertoezicht tijdens activiteiten van dienst Vrije tijd
• Vervoer minder mobiele mensen
• Animatie verzorgen voor jong of oud
• Nederlands leren aan nieuwkomers en/of tolken
• Onthaal jonge ouders, baby’s wegen en meten
• Hulp bij de organisatie van activiteiten
• Monitor tijdens speelpleinwerking
• Wandelen, praten, kaarten ... met ouderen
• Technische ondersteuning culturele activiteiten
De gemeente en het OCMW van De Pinte zoeken vrijwilligers voor al deze bezigheden.
Iets voor jou?
Neem contact op met Degenhard De Smet van het Lokaal vrijwilligersloket (cultuurbeleidscoördinator), OCP, Polderbos 20, De Pinte, tel. 09 280 98 50, e-mail: vrijwilliger@depinte.be.
Je kunt hier ook terecht met al jouw vragen.
Neem ook alvast een kijkje in de vrijwilligersbrochure op
www.depinte.be/vrijwillig.aspx. De brochure is ook te vinden in het gemeentehuis,
het OCP, het Sociaal Huis, het OCMW ...

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

