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Invoering blauwe zone

in het centrum van De Pinte en aan het station vanaf 1 oktober 2011 | zie pag. 7

Op de agenda

In september en oktober staan er opnieuw heel wat activiteiten op de planning in De Pinte Zevergem. We noemen er slechts enkele:
• zo. 4/9
Speelstraat
• zo. 11/9
Pintefeest
• do. 29/9
Infomarkt Parkbos (in het OCP)
• za. 1/10
Eerste dag oktoberkermis Zevergem
• za. 1/10
Festival van Vlaanderen met Guido De Neve & Jan Michiels
• za. 15/10 Nacht van de Duisternis - Week van het Bos
Ga naar de volgende pagina en bekijk ze allemaal.

Openingsuren gemeentehuis
• Elke werkdag
van 9 tot 12 uur
• Maandagavond
van 17.30 tot 19.30 uur
• Woensdag
van 13.30 tot 16 uur
(enkel voor de uitreiking
van identiteitskaarten)
Algemeen nummer gemeente
09 280 80 80

Foto: Paul Deridder, genomen tijdens de
Nacht van de Duisternis 2010

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

2011

s eptember - oktober

september
do. 1/9

om 8.30 en 9.30 uur - OCP
Start turnen en stretching | zie
pag. 27
Blijf Jong
hilde.serras@gmail.com

vr. 2/9

(en volgende) van 14 tot 16 uur
- OCP - E 20 (seizoen)
Start nieuw seizoen
Badminton 55-plussers
Annie Thienpont: 09 282 22 76

vr. 2/9

om 20 uur - Sportwegel - gratis
JV De Pinte - Meerbeke (2e
reserven B)
Voetbalclub Jong & Vlug DP
www.jvdepinte.be

ma. 5/9

om 20 uur - sportzaal gemeentelijke basisschool - gratis
Kennismakingsles (aerobic) |
zie pag. 28
Blijf fit met aeronetics
Marianne Elias: 09 282 35 12

ma. 5/9

(tot 10/9) om 20 uur - OCP gratis
Kennismaking dansjaar | zie
pag. 28
Dance Reaction
Rita Termote: 0475 94 42 91

di. 6/9

za. 3/9

za. 3/9

za. 3/9

2
za. 3/9

zo. 4/9

zo. 4/9

van 14 tot 17 uur - Drapstraat 16
/ Nazareth - gratis
Openstelling museum
Scheldeveld
Heemkring Scheldeveld
Couck - Van Twembeke:
09 282 70 42
om 14 uur - Caermensklooster
- gratis ingang
Bezoek tentoonstelling
Compelling faces en prov. prijs
voor vormgeving
Curieus DP-Z
Monique Van Ginderdeuren:
09 2827515
vanaf 15 uur: start wedstrijden /
18.30 uur: huldiging kampioen
en receptie / 19 uur: grootse
barbecue tot ...
Afsluiten intergemeentelijk
petanquetornooi (17 ploegen)
Buurtvereniging Kriekeland
Guido Vanpoucke: 0473 96 71 75

(en 13/9) om 18.30 uur - Het
Wijngaardeke
Recreatief krulbollen
Buurtvereniging Het Wijngaardeke
Willy Hoof: 0494 67 34 08

wo. 7/9

om 14 uur - sportzaal GBS - E 55
Start kleuterturnen | zie pag. 27
TK Olympia
www.tkodepinte.be

do. 8/9

om 20 uur - Faculteitszaal UZ
Gent (tussen poli 5 en 6), De
Pintelaan 185
Infoavond vrijwilligerswerk
binnen een palliatieve zorgsetting
Palliatieve Zorgeenheid (UZ Gent),
WZC …
Annita Van Elven: 09 332 28 78

vr. 9/9

vr. 9/9

(en 4/9) vanaf 15 uur Mattestraatje Zevergem
Velddag
Amateur radioclub DP-Z
Chris Van Laethem: 0478 26 56 37

vr. 9/9

om 8 uur - parking Yachtdreef
(Watersportbaan) – kostendelend
rijden
Vogeltocht op linkeroever,
Doel, Kallo
Natuurpunt Boven-Schelde
Guy Huylebroeck: 0473 89 42 09

za. 10/9

vanaf 13 uur - Polderbos - gratis
Speelstraat | zie pag. 29
Gemeente De Pinte
Jeugdraad en Jeugddienst:
09 280 98 51

za. 10/9

om 14 uur - OCP - gratis
Fietsen (35 km)
Okra DP
Arnold Hanssens: 09 281 10 67
vanaf 14 uur - De Veldblomme
Old timer meeting met spreker
‘Bliksemafleiders en beveiliging’
Amateur radioclub DP-Z
Chris Van Laethem: 0478 26 56 37
om 20.30 uur (tot 1 uur) - cafés
De Pinte
Muzikale kroegentocht
De Pinte Leeft! i.s.m. de cafés
www.depinteleeft.be
vanaf 13.30 uur - domein Scheldevelde - supporters welkom
Wedstrijd 5 Kampioenchap
2011, ‘Ereprijs Clément
Callebaut’
De Scheldeveldevissers
Werner De Klerck: 09 282 99 01
om 19.30 uur - Sportwegel - E 5
JV De Pinte - Latem (1e elftal) | zie
pag. 28
Voetbalclub Jong & Vlug DP
www.jvdepinte.be

zo. 11/9

vanaf 10 uur - centrum De Pinte
- gratis
Pintefeest: braderie, animatie,
rommelmarkt (voor kinderen)
… | zie pag. 17
Gemeente De Pinte, werkgroep
…
Isabel Coppens: 09 280 80 89

zo. 11/9

(en 12/9) doorlopend - Domein
Begonia - E 14 / E 7
Gezinsbarbecue tijdens de
Pintefeesten | zie pag. 20
Gezinsbond DP
Frans Naessens: 09 282 58 37

zo. 11/9

om 14.30 uur - parking Kaaihoeve, Oude Scheldestraat 16 /
Meilegem (Zwalm)
Wandeling ‘Speuren naar kriebelbeesten uit onze omgeving’
Natuurpunt Boven-Schelde
Dirk Fiers: 0494 39 52 97

ma. 12/9 om 9.30 uur – kerk de Pinte
Opluisteren kermisdienst
Canticorum–koor
Jeannette Moreels: 09 282 88 49
ma. 12/9 om 14 uur - raadzaal - gratis
Contactnamiddag met voorstelling nieuw jaarprogramma
‘Puur’
Markant
Th. Van den Daelen: 09 282 85 29
ma. 12/9 om 20 uur - sportzaal gemeentelijke basisschool - gratis
Kennismakingsles (step-aerobic) | zie pag. 28
Blijf fit met aeronetics
Marianne Elias: 09 282 35 12
di. 13/9

om 14 uur - weide ’t Mieregoed
- Kalande - E 2
Paardenkoersen
Koninklijke Vereniging Paardenkoerscomité DP
Luc De Vos: 0498 86 39 39

di. 13/9

om 20 uur - Begonia, Pintestraat
29 - E 2
Vrouwenpraatcafé: Leven met
E 2 / dag - sociale zekerheid
vroeger en nu - door Paule
Verbruggen
Curieus DP-Z
Eliane Plastria: 09 282 60 98

vr. 16/9

van 9 tot 12 uur - Dorp Zevergem
en van 13 tot 16 uur - Kastanjestraat
Inzameling KGA | zie pag. 10
Gemeente De Pinte
Ingrid Scheerlinck: 09 280 80 24

vr. 16/9

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

vr. 16/9

om 20 uur - Sportwegel - gratis
JV De Pinte - Sint-Denijs (2e
reserven B)
Voetbalclub Jong & Vlug DP
www.jvdepinte.be

za. 17/9

za. 17/9

zo. 18/9

zo. 18/9

zo. 25/9

vanaf 13 uur - Parochiaal centrum, Oude Abdijstraat 3 /
Drongen - E 2,5 / E 6
Gewestelijke wandeldag in
Drongen
Gezinsbond DP
Frans Naessens: 09 282 58 37

za. 1/10

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

zo. 25/9

tussen 13.30 en 14 uur - VBS,
ingang Polderdreef - E 3 (incl.
drankje en versnapering)
Familiefietstocht (25 km)
Vrije Basisschool DP:
09 282 80 40

za. 1/10

om 14.30 uur - Blijpoel - gratis
Kermis Zevergem: roofvogeldemonstratie | zie pag. 17
De Wezel
www.dewezel.be

za. 1/10
zo. 25/9

om 15 uur - Sportwegel - E 5
JV De Pinte - KVV Ardennen
(1e elftal)
Voetbalclub Jong & Vlug DP
www.jvdepinte.be

om 20 uur - OCP - E 10
Festival van Vlaanderen | zie
pag. 16
Gemeente De Pinte
Culturele dienst: 09 280 98 40

zo. 2/10
di. 27/9

om 20 uur - bibliotheek - gratis
Lezing over leerproblemen bij
dyslectische kinderen
| zie pag.22
Gemeente De Pinte, Zovla
Bibliotheek: 09 282 25 32

om 10.30 uur - OCP - gratis
Familievoorstelling ‘Prinsesje
ondersteboven’ | zie pag. 22
Gemeente De Pinte, Zovla
Bibliotheek: 09 282 25 32

zo. 2/10

(3 en 5/10) vanaf 11.30 uur Blijpoel
Kermis Zevergem: eetfestijn,
mountainbikewedstrijd, The
Groovy Sisters … | zie pag. 17
De Wezel
www.dewezel.be

zo. 2/10

om 14 uur – kerk Schelderode
Wandeling ‘herfst in de
Scheldemeersen’
Natuurpunt Boven-Schelde
Lieve Van Acker: 0498 73 98 85

zo. 2/10

om 15 uur - Sportwegel - E 5
JV De Pinte - Elene (1e elftal)
Voetbalclub Jong & Vlug DP
www.jvdepinte.be

om 9.30 uur - wijk Zwartegat
Opluisteren mis overledenen
Canticorum–koor
Jeannette Moreels: 09 282 88 49
van 10 tot 16 uur - achterzijde
gemeentehuis
Inzameling KGA | zie pag. 10
Gemeente De Pinte
Ingrid Scheerlinck: 09 280 80 24
om 10.30 uur – kerk De Pinte
Opluisteren mis opening kerkelijk jaar
Canticorum–koor
Jeannette Moreels: 09 282 88 49
van 14 tot 18 uur - Drapstraat 16
/ Nazareth - gratis
Openstelling museum
Scheldeveld
Heemkring Scheldeveld
Couck - Van Twembeke:
09 282 70 42

zo. 18/9

om 16 uur - OCP - E 12 / E 6
Een hoed vol liedjes | zie pag. 18
vzw Nona: nona10concert@
gmail.com

di. 20/9

om 14 uur - Bondslokaal - E 2 /
E5
55+: demonstratie ‘pannenkoeken’
Gezinsbond DP
Frans Naessens: 09 282 58 37

do. 29/9

om 19.30 uur - De Veldblomme
- E 3,8 (leden) / E 7,6
Bloemschikken: seizoenschikking
KVLV Zevergem
Mia Dejager: 09 220 84 51

do. 29/9

vanaf 20 uur - Cultuurzaal OCP
- gratis
Infomarkt Parkbos | zie pag. 14
Projectbureau Parkbos
Gemeente De Pinte: 09 280 80 89

vr. 30/9

om 9.30 uur - Twee Dreven 30
- E 84
Start reeks Zingen in volle
aandacht | zie pag. 18
La Verna: 0477 34 16 85

vr. 30/9
do. 22/9

vr. 23/9

za. 24/9

om 19 uur - De Veldblomme E 4,5 (leden) / E 9
Kookles: koken in pakketjes
KVLV Zevergem
Kristien Morel: 09 245 03 09
(tot 25/9) om 7 uur - carpoolparking Guldensporenlaan /
Merelbeke
Burlende herten en beverweekend
Natuurpunt Boven-Schelde
Guy Huylebroeck: 0473 89 42 09
vanaf 13.30 uur - domein Scheldevelde - supporters welkom
Wedstrijd 3 vissen ‘Enkel met
levend aas’
De Scheldeveldevissers
Werner De Klerck: 09 282 99 01

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

ma. 3/10 van 17 tot 19.30 uur - OCP
Bloedcollecte
Vr. Vrijwillige Bloedgevers DP
Chris Afschrift: 0473 71 49 30
vr. 7/10

oktober
za. 1/10

za. 1/10

om 7 uur – parking Yachtdreef
(Watersportbaan) / Gent
Twitchtocht Oostkust
Natuurpunt Boven-Schelde
Guy Huylebroeck: 0473 89 42 09
(tot 15/11) - Kasteel Viteux
De Pinte tafelt met een hart
voor kinderen
Plan België (i.s.m.)
www.tafelenmeteenhartvoorkinderen.be

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

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

vr. 7/10

om 20 uur - Sportwegel - gratis
JV De Pinte - Gavere/Asper (2e
reserven B)
Voetbalclub Jong & Vlug DP
www.jvdepinte.be

za. 8/10

om 14 uur - Provinciegebouw, W.
Wilsonplein / Gent - gratis inkom
Startdag Curieus Oost-Vlaanderen: workshops pr en communicatie en organiseren van
activiteiten
Curieus O-Vl
Monique Van Ginderdeuren:
09 282 75 15
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za. 8/10

om 14.30 uur - OCP - E 5
Feest nationale ziekendag
Ziekenzorg DP
Magda Beschuyt: 09 282 36 94

vr. 14/10 om 14 uur - OCP - gratis
Fietsen (35 km)
Okra DP
Arnold Hanssens: 09 281 10 67

vr. 21/10 om 14 uur - OCP - gratis
Fietsen (25 km)
Okra DP
Arnold Hanssens: 09 281 10 67

za. 8/10

vanaf 19 uur - refter gemeentelijke basisschool - E 15 / E 5 (- 12
j.) / gratis (- 6 j.)
Ribbetjesfestijn (aperitief,
ribbekes à volonté of koude
visschotel, met groenten en
frietjes)
ACV De Pinte
Antoine Van Nieuwenhuyze:
09 385 49 36

vr. 14/10 om 19.30 uur - De Veldblomme
Wellness: parfum een geurig
verhaal
KVLV Zevergem
Marianne Aerssens: 09 222 42 48

vr. 21/10 om 14 uur – raadzaal gemeentehuis - E 3
Voordracht ‘Voeding versus
levenskwaliteit’ door prof.dr.
Carlos Van Peteghem
CD&V Senioren DP-Z
Odette Pieters: 09 282 20 30

van 10 tot 13 uur – raadzaal
- gratis (met welkomstdrank)
Vers geperst. Boeken- en cdstand en voorstelling Davidsfondsprogramma 2011-2012
Davidsfonds DP-Z
Guido Naessens: 09 282 87 11

za. 15/10 vanaf 10 uur - Polderbos 2A gratis
Wereldwinkeldag | zie pag. 33
Wereldwinkel DP
www.oww.be/depinte

zo. 9/10

zo. 9/10

om 11 uur - kerk De Pinte
Eucharistieviering / vervoer
van zieken
Ziekenzorg DP
Magda Beschuyt: 09 282 36 94

ma. 10/10 om 14 uur - De Rekkelinge, D.
Delcroixstraat 1a / Deinze E 6,50
Vlaamse komische film ‘Pasen’
CD&V Senioren DP-Z
Odette Pieters: 09 282 20 30
ma. 10/10 De Rekkelinge / Deinze
Filmvoorstelling ‘Pasen’
Gezinsbond DP
A. Van Raemdonck: 09 282 78 88
di. 11/10 aan huis
Textielinzameling | zie pag. 10
Gemeente De Pinte
Ingrid Scheerlinck: 09 280 80 24
di. 11/10 van 17 tot 19.30 uur - OCP
Bloedcollecte
Vr. Vrijwillige Bloedgevers DP
Chris Afschrift: 0473 71 49 30
di. 11/10 om 20 uur - Begonia, Pintestraat
29 - E 2
Vrouwenpraatcafé: Mijn vriendin de feministe door Katty
Roggeman
Curieus DP-Z
Eliane Plastria: 09 282 60 98
di. 11/10 Busreis naar Zeeland
Gezinsbond DP i.s.m. OKRA
A. Van Raemdonck: 09 282 78 88
wo. 12/10 van 13.30 tot 17 uur - gemeenteplein - gratis
Controle bandenspanning | zie
pag. 11
Gemeente De Pinte
Mariska Samyn: 09 280 80 98

za. 15/10 (tot 23/10) bibliotheek - gratis
Start Bibliotheekweek
Gemeente De Pinte
Bibliotheek: 09 282 25 32

za. 15/10 om 19.30 uur - ‘t Gildenhuis E 15 / E 10 (tot 14 j.)
Jaarlijks souper
De Scheldeveldevissers
Werner De Klerck: 09 282 99 01
za. 15/10 om 19 uur - scoutsdomein
Moerkensheide - gratis
Nacht v/d Duisternis - Week
v/h bos | zie pag. 14
Gemeente De Pinte
Mariska Samyn: 09 280 80 98
za. 15/10 om 20.30 uur - kelder OCMW E7
Comedy met Bart Cannaerts
| zie pag. 20
De Pinte Leeft!
www.depinteleeft.be
zo. 16/10 vanaf 10 uur - Antwerpen - E 9 /
E 16
ZieZoo-dag
Gezinsbond DP
Frans Naessens: 09 282 58 37
zo. 16/10 om 15 uur - Sportwegel - E 5
JV De Pinte - Kerksken (1e
elftal)
Voetbalclub Jong & Vlug DP
www.jvdepinte.be
ma. 17/10 AZ Sint-Jan / Brugge
Opluisteren mis
Seeveringa-koor
Eddy Detemmerman:
09 385 57 77
di. 18/10 om 20 uur - Clubhuis / St-DenijsWestrem - gratis (leden) / E 3
‘Interreligieus verschil en
diversiteit in India’ door
Prakash Goossens
Markant
Th. Van den Daelen: 09 282 85 29
do. 20/10 om 19 uur - De Veldblomme E 4,5 (leden) / E 9
Kookles Belgische hamsoorten
KVLV Zevergem
Kristien Morel: 09 245 03 09

vr. 21/10 om 20 uur - Sportwegel - gratis
JV De Pinte - Burst (2e reserven B)
Voetbalclub Jong & Vlug DP
www.jvdepinte.be
vr. 21/10 om 19 uur - OCP - E 5
BibFestival: Jan Van den
Berghe en Martin Heylen | zie
pag. 21
Gemeente De Pinte
Bibliotheek: 09 282 25 32
vr. 21/10 om 20 uur – Veldblomme, Veldstraat 50 / Zevergem
Cursus ‘Vogels rondom ons’
(voorkennis is niet vereist)
Natuurpunt Boven-Schelde
Guy Huylebroeck: 0473 89 42 09
za. 22/10 om 10 uur - raadzaal - gratis
Symposium 10 jaar solidariteit
Nona - Roemenië: gisteren,
vandaag, morgen … | zie pag. 18
Nona: nonamechild@telenet.be
za. 22/10 om 14 uur - OCP - gratis (inschrijving vereist)
BibFestival: kindertheater
‘Valies en Mareis vinden een ei’
| zie pag. 21
Gemeente De Pinte
Bibliotheek: 09 282 25 32
za. 22/10 gratis
Dag van de trage weg
| zie pag. 12
Gemeente De Pinte
Mariska Samyn: 09 280 80 98
zo. 23/10 om 8 uur – Baaigemkouter / Baaigem
Trektellen
Natuurpunt Boven-Schelde
Guy Huylebroeck: 0473 89 42 09
di. 25/10 om 14 uur - Bondslokaal - E 2 /
E5
55+: ‘Laatste reis’
Gezinsbond DP
A. Van Raemdonck: 09 282 78 88
wo. 26/10 om 20 uur – De Veldblomme E 5 / E 4 (leden)
Spelen op zolder, Reizend
poppentheater Sloef (kinderprogramma)
Davidsfonds DP-Z i.s.m. de
Gezinsbond Zevergem
Guido Naessens: 09 282 87 11

do. 27/10 om 20 uur – cc De Zwaan, Dorp
1, Nazareth - E 5 / E 3 (leden)
Vlaanderen vandaag in de
Wetstraat, in Europa en in de
Wereld - Rik Van Cauwelaert,
directeur Knack
Davidsfonds DP-Z i.s.m. Davidsfonds Gewest Land van Leie en
Schelde
Guido Naessens: 09 282 87 11
vr. 28/10 om 14 uur - OCP - gratis
Fietsen (35 km)
Okra DP
Arnold Hanssens: 09 281 10 67

za. 29/10 (- 30/10) Eekbulk - gratis (bewoners Eekbulk)
Halloween-party met leuke
opdrachtjes, lekkers … en heel
veel plezier – ook voor de
‘huisbewakers’! (inschrijving
vereist)
Wijkcomité Eekbulk
Evelyne Gomes: 09 282 40 74
za. 29/10 om 20 uur - raadzaal - gratis
Opening Groepstentoonstelling
Kunstkring Centaura
Germain Schiettecatte:
09 282 68 67

zo. 30/10 ( 1, 5 en 6/11) van 10 tot 12 uur
en van 14 tot 18 uur - raadzaal
- gratis
Opening Groepstentoonstelling
Kunstkring Centaura
Germain Schiettecatte:
09 282 68 67
zo. 30/10 om 15 uur - Sportwegel - E 5
JV De Pinte - E. Houtem (1e
elftal)
Voetbalclub Jong & Vlug DP
www.jvdepinte.be

vr. 28/10 om 20 uur - raadzaal - gratis
Voorstelling project Magische
Meersen | zie pag. 12
Gemeente De Pinte
Mariska Samyn: 09 280 80 98

ruimtelijke ordening
& werken
Verplichte keuring van de aansluiting van
de private waterafvoer
Waarom keuring?
Sinds geruime tijd wordt de gescheiden afvoer van het afval- en hemelwater toegepast en dit zowel op het openbaar
domein bij de aanleg van nieuwe rioleringen als op het private
domein.
Met de scheiding van de waterafvoer beoogt men een verbetering van de kwaliteit van de waterlopen. Door de gescheiden
afvoer kan het afvalwater quasi onverdund naar de zuiveringsinstallaties worden gebracht, waar het wordt gezuiverd
vooraleer het in de waterlopen wordt geloosd.
De scheiding op de private terreinen wordt sinds 2004 bij nieuwbouw en grondige verbouwingen
opgelegd via de stedenbouwkundige vergunning. Sinds 1 augustus 2008 bestaat er, als gevolg van
de gewijzigde milieuwetgeving (Vlarem II), bovendien een ‘afkoppelingsplicht’ voor alle woningen
die aansluiten op nieuw aangelegde gescheiden rioleringen. De afkoppelingsplicht houdt in dat op
het private terrein het hemelwater gescheiden van het afvalwater wordt afgevoerd.
Scheiding van hemelwater vergt belangrijke financiële inspanningen, zowel van de rioolbeheerders
als van de particulieren. Kwaliteitsvolle uitvoering is dan ook een vereiste om de investeringen ten
volle te laten renderen, daarom is een verplichte keuring van de private waterafvoer opgenomen in het Algemeen Waterverkoopreglement van de Vlaamse Regering.
In de praktijk blijkt immers dat de scheiding en de afkoppelingen op de private percelen niet altijd
correct worden uitgevoerd. Een correcte scheiding en afkoppeling zijn nochtans noodzakelijk om
de zuiveringsefficiëntie van de rioolwaterzuiveringsinstallaties te verbeteren, ongezuiverde lozingen
in de oppervlaktewaters te voorkomen en wateroverlast te vermijden.
De keuring van uw private waterafvoer geeft u tevens als particulier een bijkomende zekerheid dat
de scheiding van uw privéwaterafvoer correct werd uitgevoerd.

5

Keuring verplicht?
Ja. De Vlaamse Regering keurde het Algemeen Waterverkoopreglement goed. Dit Algemeen
Waterverkoopreglement is van toepassing sinds 1 juli 2011 en maakt de keuring van de private
waterafvoer verplicht.
In de hierna opgesomde gevallen dient een keuring uitgevoerd te worden:
1° voor de eerste ingebruikname;
2° bij belangrijke wijzigingen;
3° na vaststelling van een inbreuk op de gelijkvormigheid, op verzoek van de exploitant;
4° bij de aanleg van gescheiden riolering op het openbaar domein, met de verplichting om af te
koppelen op privaat domein, conform de bepalingen van Vlarem II.
Keuring aanvragen?
Wat de keuring precies inhoudt en hoe en bij wie men deze kan aanvragen, leest men in de
folder ‘Keuringen van uw private waterafvoer’. De folder kan gedownload worden via
www.water-link.be.

Nieuwe regeling bij verborgen waterlek
De Vlaamse regering keurde het nieuw Algemeen Waterverkoopreglement goed. Deze Vlaamse
regelgeving, die van kracht is sinds 1 juli 2011, legt de krachtlijnen vast van de relatie tussen de
drinkwatermaatschappijen en hun klanten.
Eén van de bepalingen in het waterverkoopreglement gaat over de toepassing van een
solidariteitsfonds
Dit fonds biedt klanten, die door een lek geconfronteerd worden met een abnormaal hoog verbruik
van leidingwater, de mogelijkheid om eventueel een tussenkomst te krijgen op hun waterfactuur.
TMVW, partner van Water-link, past al lang een solidariteitsfonds toe. Dit fonds krijgt voortaan een
wettelijke basis.
Voornaamste voorwaarden om een beroep te kunnen doen op het solidariteitsfonds:
• het lek moet een verborgen oorzaak hebben
• wat nieuw is: het abnormaal hoog verbruik mag niet veroorzaakt of in stand gehouden worden
door een inbreuk op de gangbare wettelijke en technische voorschriften voor de sanitaire binneninstallatie.
Laat uw sanitaire binneninstallatie keuren
Wilt u zich ervan verzekeren dat uw installatie voldoet aan de wettelijke voorschriften, dan laat u
deze best keuren. Deze keuring is vrijblijvend voor installaties in gebruik genomen vóór 2005, waar
geen wijzigingen aan zijn gebeurd, maar ze is verplicht voor recentere installaties.
U vindt meer informatie met betrekking tot de wettelijke en technische voorschriften van sanitaire
binneninstallaties op www.water-link.be/tmvwdrinkwaterkeuring.
U kunt een afspraak maken voor een keuring of informatie aanvragen
via het algemeen waternummer van AquaFoon, elke werkdag van 8.00
tot 20.00 uur en op zaterdag van 9.00 tot 13.00 uur: 078 35 35 99. U
kunt ook een e-mail sturen naar klantendiensten@tmvw.be.
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leven & wonen
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
www.depinte.be

en ga je graag met kinderen om? Dan is dit zeker iets voor jou!
We zoeken begeleiders die af en toe kunnen bijspringen, maar ook medewerkers voor een langere
periode. Voor meer info: Kristin Eeckhout, tel. 09 280 98 43, OCP.

Invoering blauwe zone vanaf 1 oktober 2011
Om ervoor te zorgen dat de handelszaken in de dorpskern
beter bereikbaar zijn en dat het parkeren op piekmomenten
(schoolspits …) gemakkelijker zal verlopen wordt er vanaf 1
oktober 2011 een parkeerregeling met beperkte tijdsduur ingevoerd:
• in de Baron de Gieylaan (deel Koning Albertlaan tot aan de
rotonde aan De Post) en de parkeerplaatsen vóór het postkantoor;
• aan het station (negentien plaatsen);
• in de Polderdreef tussen het Kerkplein en de Eeuwfeestlaan
(negen plaatsen).
Parkeren in de blauwe zone
• Het gebruik van de parkeerschijf in de blauwe zone is verplicht van maandag tot en met zaterdag
van 9 tot 18 uur. Gedurende deze periode mag er in de blauwe zone voor maximum twee uren
gratis geparkeerd worden mits de plaatsing van uw parkeerschijf.
• Bewoners die beschikken over een bewonerskaart mogen op alle tijdstippen gratis en zonder tijdslimiet parkeren, mits het plaatsen van hun bewonerskaart achter de voorruit van hun wagen.
De zones waar deze parkeerregeling van toepassing is zullen
worden aangeduid met verkeersborden.

Gezocht:
woningen en
appartementen te
huur - zie pagina 34

Hoe een bewonerskaart aanvragen?
Een bewonerskaart kost 25 euro en is geldig tot 31 december
2013. Om een bewonerskaart te kunnen krijgen moet u voldoen
aan de volgende voorwaarden:
• de aanvrager van de bewonerskaart moet gedomicilieerd zijn
op het adres van een wooneenheid die in de blauwe zone is
gelegen. De aanvrager bewijst zijn inschrijving via de bevolkingsregisters;
• de aanvrager moet aantonen dat hij een kaart wil krijgen voor een op zijn naam of op de naam
van een rechtspersoon ingeschreven voertuig. In het laatste geval bewijst de aanvrager met alle
rechtsmiddelen dat hij er het exclusieve genot van heeft (bedrijfswagen, beroepsleasing …);
• er kan geen bewonerskaart worden aangevraagd door de bewoners van een wooneenheid die
beschikt over een private parkeerplaats;
• per wooneenheid gelegen in de blauwe zone kan één bewonerskaart aangevraagd worden.
Parkeren gehandicapten
Parkeren is gratis voor personen met een handicap. U dient wel de officiële kaart duidelijk zichtbaar
aan de binnenkant van uw voorruit te plaatsen, goed leesbaar voor een controleur.
Controle en betaling
Parkeren is gratis voor de maximale duur van twee uren. Wie langer wil parkeren, betaalt een forfaitaire vergoeding van 25 euro per dag.
Bij het niet plaatsen van een parkeerschijf binnen de blauwe zone, overschrijding van de maximaal
toegelaten parkeertijd, in geval de gebruiker de pijl niet op het streepje plaatst dat volgt op het
tijdstip van aankomst of indien de gebruiker de aanduidingen wijzigt zonder dat het voertuig de
parkeerplaats heeft verlaten, wordt de gebruiker altijd geacht te kiezen voor de betaling van het
forfaitaire tarief.
Dit heeft tot gevolg dat een uitnodiging voor betaling van een vergoeding op de voorruit, of op
het voorste gedeelte van de wagen geplaatst wordt. De retributie moet betaald worden in overeenstemming met de richtlijnen vermeld op het ticket.
Meer informatie kunt u vinden in een folder die binnenkort verdeeld zal worden in de hele gemeente.
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Wegomleggingen naar aanleiding van activiteiten
Pintefeest op zondag 11 september
Het centrum van De Pinte zal op zondag 11 september 2011
afgesloten zijn van 12 tot 21 uur op volgende plaatsen:
• Groenstraat tussen Kerkplein en rotonde Polderbos
• Pintestraat tussen Kerkplein en kruispunt Eeuwfeestlaan
• Baron de Gieylaan tussen Kerkplein en rotonde de post
• Polderdreef tussen Kerkplein en kruispunt Eeuwfeestlaan
De Groenstraat (tussen Kerkplein en rotonde Polderbos) zal al
afgesloten zijn vanaf 9 uur.
Er geldt een volledig parkeerverbod van 7 tot 21 uur in de Pintestraat, Baron de Gieylaan, Groenstraat,
Eeuwfeestlaan en ter hoogte van de parking achter het gemeentehuis en op het gemeenteplein.
Wielerwedstrijd op zondag 14 september
De omloop gaat over de volgende straten: Groenstraat - Langevelddreef - Keistraat - Baron de
Gieylaan - Polderdreef - ’t Kruiske - Heirweg - Nieuwstraat - Pintestraat
De start is voorzien om 14.30 uur, het einde rond 17.30 uur.
De weggebruikers dienen de rijrichting van de fietsers te volgen.
Cyclocrosswedstrijd op zondag 25 september
De Nieuwstraat zal verkeersvrij gemaakt worden tussen het kruispunt Zwarte Gat en de rotonde
van Pintestraat - Nazarethstraat tussen 9.30 en 17.00 uur (met uitzondering van fietsers en de bussen van De Lijn).
Er zal een wegomlegging voorzien worden enerzijds via Pintestraat - Polderdreef- ’t Kruiske Heirweg en anderzijds via Heirweg - Deurlestraat - Nazarethstraat.

Motorrit met 2 600 deelnemers door De Pinte
Op zondag 30 oktober 2011 organiseert de vzw Hartrijders
voor de twintigste maal de Herfstrit voor motoren ten voordele van de Vlaamse Vereniging Autisme. Vorig jaar bracht de
rit met 2 600 deelnemers 11 000 euro op.
De rit vertrekt op het dorp in Moerzeke (Hamme) en komt aan
in Sporthal De Wuiten in Hamme. Het parcours brengt de deelnemers dit jaar onder andere door het Schelde- en Leieland en
de Zwalmstreek en is ongeveer 210 km lang. De inrichters hebben een parcours uitgestippeld dat
de mooiste stukjes van Vlaanderen laat zien en kozen ook voor een doortocht op het grondgebied
van De Pinte, namelijk in de Bosstraat, Kannestraat, Heirweg en Deurlestraat.
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Het spreekt voor zich dat enkele duizenden motorrijders op dit traject zeker niet onopgemerkt voorbijgaan. Vele mensen zullen zich dan ook de vraag stellen “Wat doen al die motorrijders hier op een
rustige zondag in mijn straat?”. Een antwoord op die vraag is: Al deze motorrijders tonen vandaag
hun goed hart en dragen hun steentje bij ten voordele van de Vlaamse Vereniging Autisme.
Voor meer info: www.hartrijders.be

A tot Z trefwoordenlijst op depinte.be
Sinds kort vindt u op de gemeentelijke website www.depinte.be een lijst
met trefwoorden door bovenaan rechts (boven de foto) te klikken
op ‘A-Z Index’.
Op deze manier wil de gemeente het voor zijn bezoekers nog gemakkelijker maken om informatie terug te vinden.
U kunt natuurlijk ook nog altijd gebruik maken van de zoekfunctie via
Zoeken.
www.depinte.be

milieu & duurzaamheid
Milieukalender
• Containerpark
Het containerpark is gesloten op vrijdag, zondag en op wettelijke feestdagen en ook op woensdag
14 september 2011.

Winnaars
‘Grote
kringloopwedstrijd’:
Andrea De Meyer
en Nora Delvoye
(compostvat),
Arlette De Rycke
(compostbak)

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.
• 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*
Beluchtingsstok: 2 euro
* levering aan huis inbegrepen
De compostvaten en -bakken zijn vervaardigd uit gerecycleerd kunststof.
• Luierafval
De firma SITA die het luierafval ophaalt op het containerpark van De Pinte meldt de inwoners het
volgende:
“Uit recente studies is gebleken dat het apart ophalen van luierafval sinds geruime tijd niet meer
nuttig en rendabel is. De samenstelling van luiers is immers de jongste jaren fel gewijzigd. Vroeger
kon ± 80 % gecomposteerd worden, vandaag is dat nog maar ± 25 %.
Het luierafval is dus op dit moment hoofdzakelijk een verontreiniging en dit ten gevolge de aanwezige polymeren die slecht zijn voor het milieu en niet composteerbaar zijn. De aparte inzameling is
zowel ecologisch als economisch onrendabel, daarom is momenteel de beste verwerkingsmethode
ovenverbranding met energierecuperatie.
Wat er in de toekomst zal gebeuren met de verwerking van luierafval is ons voorlopig nog niet duidelijk. Het is niet uit te sluiten dat het luierafval alsnog kan worden gerecycleerd. Omwille hiervan
werden de witte inzamelzakken voor luierafval uit onze gamma gehaald. Evenwel
bent u vrij de aparte inzameling van deze fractie verder te zetten, gezien deze methodiek van inzamelen bij uw medewerkers is gekend. De daartoe voorziene rolcontainers op het containerpark
blijven te uwer beschikking.”
Luierafval wordt op het containerpark verder ingezameld zoals vroeger. Voortaan kunnen
de inwoners eigen afvalzakken gebruiken. Deze moeten doorzichtig en voldoende stevig
zijn. Bij het aanbieden op het containerpark moeten de zakken met luierafval afgesloten
zijn. De bestaande luierafvalzakken zijn nog verkrijgbaar zolang de voorraad strekt.
• Herbruikbare goederen

Dag van de
Kringwinkel
op 22 oktober

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 naar de Kringwinkel brengen, 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.
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• Klein Gevaarlijk Afval (KGA)
De inzameling vindt plaats op vrijdag 16 september van 9 tot 12 uur op het dorp van Zevergem
en van 13 tot 16 uur in de Kastanjestraat, op zaterdag 17 september van 10 tot 16 uur aan de
achterzijde van het gemeentehuis.
• Textielinzameling
Op dinsdag 11 oktober wordt textiel aan huis ingezameld door de vzw Ateljee. Enkel kleding die
proper is en in goede staat, lakens, dekens, lappen stof, gordijnen, draagbaar schoeisel (schoenen
moeten per paar samen zijn) kunnen meegegeven worden.
• Milieuambtenaar voortaan te vinden tegenover balie Burgerzaken
De milieuambtenaar, Ingrid Scheerlinck, heeft niet langer haar bureau bij de dienst Grondzaken Stedenbouw. U vindt haar voortaan tegenover de balie van Burgerzaken, in het laatste bureau links
(altijd rechtdoor na de inkom).
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.

Win 10 fietsen en andere mooie prijzen tijdens de grote
inzamelmaand!
Van 1 tot en met 31 oktober organiseert Valorfrit in samenwerking
met IVM en de gemeentebesturen de tweede editie van de Grote
Inzamelmaand. Breng tijdens de maand oktober de gebruikte frituurolie of -vet naar het containerpark. Wie weet, wint u wel een
van de tien fietsen! Of een gloednieuwe friteuse, of andere schitterende prijzen!
Per liter gebruikte frituurolie of -vet die u tijdens deze periode correct binnenbrengt, krijgt u één tombolabiljet. Dus hoe meer er
wordt binnengebracht, hoe meer kans om te winnen!
Op het tombolabiljet staat een unieke code. Verstuur deze code per
sms naar 6019 of geef ze in op www.valorfrit.be/inzamelmaand.
Met een beetje geluk wint u een prachtige prijs.
Alle gebruikte frituuroliën en –vetten die correct worden ingezameld, kunnen nuttig worden gerecycleerd en hergebruikt.
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Voor meer informatie over de Grote Inzamelmaand en voor het volledig wedstrijdreglement kunt u terecht op www.valorfrit.be/inzamelmaand.

Asbest, ook in jouw huis?
Heb je er ooit al bij stilgestaan dat golfplaten op je kippenhok
of tuinhuis asbest kunnen bevatten? Weet je of je regenpijpen
of leien asbest bevatten? Asbest in je omgeving is geen probleem, zolang je er maar voorzichtig mee omspringt.
De bekendste toepassingen zijn golfplaten, leien, bloembakken (asbest in gebonden toestand), asbestisolatie rond
verwarmingsbuizen en als afdichtkoord voor kacheldeurtjes
(asbest in ongebonden toestand).
Asbest is enkel schadelijk wanneer het wordt ingeademd, dus niet bij huidcontact of bij inslikken.
De asbestvezels dringen diep door in de longen en worden daar opgestapeld. Ze kunnen longkanwww.depinte.be

ker en kanker van het long- of buikvlies veroorzaken. De gezondheidsrisico’s hangen af van de duur
van de blootstelling aan de asbestvezels en van de concentratie van deze vezels in de lucht. Inademing leidt niet tot onmiddellijke gezondheidsklachten. Je wordt pas ziek na twintig tot 40 jaar.
Ook jij kan asbest in je huis hebben. Er is echter geen reden tot paniek. Gebonden asbest in goede
staat vormt geen gezondheidsrisico. Enkel versleten en verweerd asbest moet verwijderd worden,
aangezien er dan vezels kunnen vrijkomen. Bewerkingen met een hogedrukreiniger (bijvoorbeeld
voor ontmossen), staalborstel, slijpschijf, schuurpapier, zaag of boor zijn wettelijk verboden, omdat
de asbestvezels dan loskomen. Het verwijderen van gebonden asbest vereist dus enige voorzichtigheid. Erkende asbestverwijderaars en slopers die een specifieke opleiding hebben gevolgd, kunnen
dit op een veilige manier doen.
Ongebonden asbest dat onbeschermd is, wordt best altijd verwijderd. Wanneer asbest in ongebonden toestand verwijderd moet worden, kan de opdrachtgever enkel een beroep doen op erkende
asbestverwijderaars.
Indien je toch zelf aan de slag wil, neem dan volgende maatregelen:
1. Bevochtig of fixeer het materiaal, zodat er geen vezels kunnen wegvliegen.
2. Verwijder de elementen een voor een bij voorkeur manueel. Maak gebruik van handwerktuigen en in laatste instantie van traagdraaiende werktuigen. Schuur, boor of slijp het materiaal
niet.
3. Gooi niet met het materiaal.
4. Breek het materiaal niet.
5. Bewaar het materiaal in een afgesloten verpakking.
6. Laat geen minderjarigen toe bij de werkzaamheden.
7. Gebruik een stofmasker van het type P3 of een gelijkwaardig stofmasker.
8. Bewaar asbest afzonderlijk van ander sloopafval. Breng het naar het containerpark of naar
een erkende asbestverwerker.
9. Als je binnen moet werken, verlucht dan goed tijdens en na de werken. Maak de ruimte proper met water na de werken.
10. Neem een douche en was je kledij na de werken.
Wil je nog meer weten?
•
Neem een kijkje op de website http://www.mmk.be/asbest
•
Haal de folder ‘Asbest in en om het huis’ van de Vlaamse overheid. In deze folder vind je ook
veel fotomateriaal om asbest te kunnen herkennen.
•
Informeer bij de milieudienst of het containerpark.
Bron: Logo Gezond+ vzw

“De juiste bandenspanning = 1 gratis tankbeurt”
Maar liefst 85 % van de Vlamingen rijdt rond met een foutieve
bandenspanning. Dit blijkt uit een steekproef van Ecolife. Dit
zorgt niet alleen voor een verhoogd brandstofverbruik maar
ook voor een slechtere controle over het stuur. Bovendien verslijten je banden sneller als ze niet correct opgepompt zijn. De
Energiesnoeiers van De Kringwinkel Teleshop houden daarom
verschillende acties in Oost-Vlaanderen om chauffeurs zuiniger én veiliger de weg op te helpen.
De juiste bandenspanning zou elke chauffeur in Vlaanderen
jaarlijks een gratis tankbeurt opleveren.
Laat gratis uw bandenspanning controleren en aanpassen door de Energiesnoeiers op
woensdag 12 oktober van 13.30 tot 17 uur op het gemeenteplein (voor het gemeentehuis) in De Pinte. Je hoeft hiervoor niet in te schrijven, tijdig langskomen is voldoende.
De voordelen van de juiste bandenspanning samengevat:
1) De auto verbruikt minder brandstof en zo komen er minder uitlaatgassen en CO2 vrij.
2) Je bespaart geld omdat je minder moet gaan tanken.
3) De banden verslijten minder snel.
4) De auto rijdt veiliger aangezien de banden een betere grip op de baan hebben.
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Dag van de Trage Weg
Noteer alvast zaterdag 22 oktober 2011 in je agenda. Dan vindt er namelijk een activiteit plaats in
het kader van de trage wegen. Wat er te gebeuren valt, verneem je in de Brochure Duurzaamheid
& Milieu die begin oktober zal verschijnen en op www.depinte.be.

Samen gaan we groener
10 397 deelnemers gaan in op het aanbod van de groepsaankoop 100 % groene stroom
en aardgas van de Provincie Oost-Vlaanderen
De groepsaankoop van 100 % groene stroom en aardgas van de Provincie Oost-Vlaanderen is een
groot succes. Bijna 30 000 deelnemers schreven zich vrijblijvend in voor de campagne, die ook onze
gemeente actief ondersteunde. Uiteindelijk beslisten 10 397 of 34,89 % van de deelnemers om
op het aanbod van de winnende energieleveranciers in te gaan. Zij hebben alvast een goedkopere
energiefactuur het komende jaar.
Tijdens de veiling op 1 juni 2011 boden Lampiris en Essent de laagste prijs voor respectievelijk
groene elektriciteit en de combinatie gas-elektriciteit. De gemiddelde besparing die een gezin kon
realiseren was 236 euro, maar sommige deelnemers bespaarden zelfs 500 euro of meer.
Resultaten De Pinte
Bij ons schreven 509 deelnemers zich in. Dat is goed voor 4,79 % van de inwoners in de gemeente.
De Pinte werd uitgeroepen tot winnaar van de elektrische fiets. De gemeente overtuigde het
hoogste aantal inwoners om zich in te schrijven. Uiteindelijk stapten 169 van de deelnemers over
naar een nieuw energiecontract.
Het gemeentebestuur koopt zelf ook al jaren 100 % groene stroom aan en wil daarom de inwoners
die nog niet overstapten zeker oproepen om volgend jaar mee te doen, ofwel meedoen met de
samenaankoop in een andere provincie (meer info: www.samengaanwegroener.be).

Natuurbeleefpad ‘De Magische Meersen’
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In het voorjaar van 2012 wordt in Zevergem ons eerste natuurbeleefpad in gebruik genomen.
Groene ruimte is voor veel kinderen en jongeren dé plek bij uitstek voor avontuurlijk spelen. Kinderen willen de natuur beleven met heel hun lichaam.
De natuur zet aan tot onderzoeken en oprapen, luisteren en vertellen, ruiken, voelen ... Kinderen
hebben de natuur nodig voor een goede ontwikkeling van hun zintuigen en dus ook om beter te
kunnen leren en hun creativiteit te ontwikkelen. De hoofddoelstelling van het project is dan ook om
kinderen hun zintuigen te prikkelen en ze te laten nadenken over de natuur.
Als uiteindelijk resultaat hopen we dat iedereen, zowel volwassenen als kinderen, het wandelpad
regelmatig gebruiken en hierdoor de meerwaarde van de natuur beter kunnen inschatten.
Om dit project aan u voor te stellen organiseert de gemeente een infoavond op vrijdag 28 oktober
om 20 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. De aanwezigen kunnen ook hun mening geven
over dit natuurbeleefpad.

Europees landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland

www.depinte.be

Gratis energiebegeleiding in uw woning
Zou u zomaar geld verkwisten? Nee toch! Er zijn zoveel andere
en leuke dingen die u met dat geld kunt doen. En toch vliegt
het geld bij u misschien elke dag langs ramen en deuren naar
buiten. Geen briefjes van vijf en tien euro natuurlijk, maar geld
onder de vorm van energie die wordt verkwist.
Om zoiets niet te laten gebeuren organiseert de gemeente,
in samenwerking met de distributienetbeheerder Eandis (Imewo), een actie om energieverspilling te vermijden. Hoe dat
in zijn werk gaat leest u hierna. Belangrijk: alles is gratis. U hoeft in geen enkele fase iets te
betalen!
Een energiescanner, die de nodige opleiding kreeg, komt bij u thuis en gaat samen met u op zoek
naar nutteloos energieverbruik (ook de duurzaamheidsambtenaar volgde deze opleiding en kan
mogelijks bij u thuis langskomen). Hij of zij bekijkt de woning volledig en noteert alles wat met het
verbruik van energie te maken heeft. U krijgt onmiddellijk al enkele interessante tips om energie
te besparen.
Er zijn ook opvolgscans voorzien, waarbij de resultaten van de eerste basisscan worden bekeken.
Inwoners die zo’n opvolgscan aanvragen, krijgen ook extra uitleg over premieregelingen. Wie nog
geen basisscan heeft laten doen, kan dat bij de gemeente aanvragen.
De energiescanner bezorgt u een rapport over het energieverbruik in uw woning en de mogelijkheden om energie te besparen. Als u dit rapport nauwkeurig bekijkt zal u snel zien dat het zeker
de moeite loont om de tips op te volgen.
Neem dus deel aan de actie en bespaar energie. Bezorg uw gegevens (naam, adres, telefoon,
bouwjaar huis) zo snel mogelijk aan: Gemeente De Pinte, Mariska Samyn, Koning Albertlaan 1,
9840 De Pinte; of via e-mail: mariska.samyn@depinte.be.
Het aantal scans is beperkt. Het gemeentebestuur onderzoekt zelf de kandidatuur om te
zien wie het meest in aanmerking komt.

Wijken voor meer natuur - Aanbod plantenpakketten
Hagen, houtkanten en bomenrijen zijn in ons cultuurlandschap vaak de enige verbindingswegen
tussen de overgebleven natuurgebieden. Gemengde hagen en houtkanten in landelijke gebieden
en privétuinen kunnen samen groene linten vormen en zo gedeeltelijk zorgen voor vervanging van
de verdwenen struwelen, houtkanten en hakhoutbosjes.
Op deze wijze zal de waarde van het landschap zowel voor plant en dier als voor de wandelaar
verhogen. Iedereen kan zijn steentje bijdragen.
Binnenkort kan je tegen sterk verlaagde prijzen streekeigen haagplanten aankopen. De
voordelen van streekeigen groen tegenover uitheems (sier-)groen zijn immers talrijk. Streekeigen
bomen en struiken groeien sneller, zijn beter bestand tegen de grillen van ons klimaat en allerlei
ziekten ... en zijn heel wat vriendelijker voor uw portemonnee.
Inheems of autochtoon?
Een plantensoort is inheems in Vlaanderen als Vlaanderen binnen het natuurlijke verspreidingsgebied van de soort ligt. Een individuele plant is autochtoon of oorspronkelijk inheems in een
bepaalde streek in Vlaanderen, als deze een nakomeling is van planten die zich sinds hun spontane
vestiging na de laatste ijstijd altijd natuurlijk hebben verjongd, of die kunstmatig vermeerderd werden met strikt lokaal materiaal.
Wanneer kunt u bestellen?
In de loop van oktober verschijnt de brochure
Duurzaamheid & Milieu. Hierin zult u een beschrijving vinden van de mogelijke pakketten
samen met een bestelformulier.
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Infomarkt Parkbos
Het Parkbosproject beoogt de uitbouw van een multifunctionele groenpool van
1 200 ha – met 340 ha bos, 200 ha park- en natuurgebied en 500 ha duurzaam
landbouwgebied - ten zuiden van Gent. Toegankelijk groen is in deze regio een
schaars goed, vandaar het groot belang van de realisatie van het Parkbos.
Na de grote opkomst voor de eerste infomarkt in de raadzaal van het gemeentehuis, stellen we deze plannen graag aan u voor op een ruimere locatie.
We verwachten u hiervoor op donderdagavond 29 september 2011 in de
Cultuurzaal van het OCP, Polderbos 20, De Pinte.
Verschillende infostandjes tonen u de geplande inrichtingswerken in uw omgeving en geven een
beeld van hoe het gebied er in de toekomst zal uitzien. Op deze infoavond kunt u ook in een informele sfeer uw specifieke vragen stellen aan de verschillende overheidspartners die aan het Parkbos
meewerken. Kom dus zeker langs om nu al een kijkje te nemen in het Parkbos van de toekomst.
Programma
20.00 - 20.30 uur: ontvangst en inleidende presentatie over de plannen van het Parkbos
20.30 - 22.00 uur: doorlopende bemande infostandjes met mogelijkheid tot vragen en een informeel gesprek met drankje, over:
• de verwerving van grond voor het Parkbos
• de inrichtingsplannen voor boskern en portaal Grand Noble (zone tussen de Kortrijksesteenweg,
Hemelrijkstraat, spoorlijn Gent - De Pinte en Baron de Gieylaan)
• de inrichtingsplannen voor natuurgebied Hooglatem (zone tussen de Kortrijksesteenweg,
Rosdamstraat, Keistraat en Moeistraat)
• de inrichtingsplannen voor de Oude Spoorwegbedding Gent – De Pinte
• de uitbouw van het recreatief netwerk voor wandelaars, ruiters en fietsers
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cultuur & vrije tijd
Nacht van de Duisternis - Week van het Bos
Proef de donkerste nacht van het jaar !

Een spannend verhaal ...
Een duistere zoektocht ...
Muziek om bij weg te dromen ...
Astronomen geven je een heldere kijk op de hemel ...
Bij een drankje wordt alles duidelijker ...
Kortom, een avond vol spanning en avontuur.
www.depinte.be

Wanneer?
Waar?
Inschrijven?

Zaterdag 15 oktober 2011 om 19 uur
Scoutsdomein Moerkensheide, afspraak in het bos
Ten laatste op 7 oktober 2011 bij:

Sharon Delabie, sharon.delabie@depinte.be, 09 280 98 51
Degenhard De Smet, degenhard.desmet@depinte.be, 09 280 98 50
Mariska Samyn, mariska.samyn@depinte.be, 09 280 80 98

Kunstenaar van de maand
Gedurende een maand heeft een kunstenaar een kleine expositie in de inkom van het gemeentehuis. In september en oktober kan je het werk bekijken van
Karina Alisch en Nick Langeraert. Wil je je eigen werk ook
tentoonstellen in het gemeentehuis? Neem dan contact op
met de cultuurbeleidscoördinator.
September - Karina Alisch
Sinds 1999 maakt Karina Alisch deel uit van art@depinte, dat
de laatste zeven jaar onder de artistieke leiding van Igor Preys
staat. Haar voorkeur gaat uit naar het werken met acryl of
impasto (een schildertechniek waarbij de verf in zeer dikke
streken of klodders op het kunstwerk wordt aangebracht),
maar ook een fijn werkje met pen en inkt kan haar bekoren.
Ze schildert omdat ze het penseel en doek graag hanteert
wanneer ‘de muze passeert’. Over kunst stelt ze zich niet te
veel vragen. Heel eenvoudig: “Kleuren en vormen op het gepaste moment”.
Oktober - Nick Langeraert
In een zich alsmaar sneller voorthaastende wereld vindt Nick
Langeraert als kunstenaar de nodige rust door te beeldhouwen en te schilderen. Nick schildert omdat hij plezier vindt in
het weergeven van het mooie dat ons omringt. Nick, al meer
dan twintig jaar lid van kunstkring Centaura, werkt ook graag
met hout omdat de eigenschappen van dat materiaal dominant zijn voor de uiteindelijke vormgeving van het beeld.

Cultuurprijs 2011
Tijdens het Feest van de Vlaamse Gemeenschap werd de laureaat voor de Cultuurprijs 2011 bekend gemaakt. In het verleden werd de prijs al toegekend aan organisaties (Sneukeltoer, Centaura,
Gezinsbond De Pinte) en aan inwoners (Tine Ruyschaert, Johan Van Twembeke, Piet Bogaert). Ook
dit jaar draagt de cultuurraad een ‘verdienstelijke’ inwoner voor.
Toen hij 34 jaar geleden in De Pinte kwam wonen, richtte hij al een eerste kleine toneelkring op
waarin hij toneel speelde en de regie deed. Vandaag promoot hij nog altijd het toneel met een
veel groter geworden gezelschap: Teater 2000 (dat binnenkort trouwens haar twintigjarig bestaan
viert).
Gedurende bijna twintig jaar was hij penningmeester van de Gemeentelijke Raad voor Cultuurbeleid en
werkte hij mee aan de organisatie van het Festival van
Vlaanderen in onze gemeente. Hij was één van de grote en gedreven voortrekkers in de plannen om naast
een sportzaal ook een cultuurzaal te bouwen. Hij werd
voorzitter van BeSoc waar hij intens werkte aan de uitbouw van de gemeentelijke culturele infrastructuur.
De winnaar van de Cultuurprijs 2011: Rudi Lekens!
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Gezelle Gezongen
Fotoverslag

Op 8 juli vierden we in De Pinte het Feest van de Vlaamse Gemeenschap. Na de uitreiking van de
Cultuurprijs vond een concert plaats van ‘Gezelle Gezongen’. Meer foto’s kan je vinden op onze
Facebookpagina.

Festival van Vlaanderen – Guido De Neve & Jan Michiels
Op zaterdag 1 oktober is iedereen welkom in het OCP voor de
26e editie van het Festival van Vlaanderen in De Pinte. Het duo
Guido De Neve en Jan Michiels brengen werken van Claude
Debussy, Frits Celis en August De Boeck. De Neve (viool) en
Michiels (piano) leggen vaardig de verbanden bloot tussen
deze drie muzikale meesters aan het begin van de 20e eeuw.
Na het concert wordt aan alle deelnemers een receptie aangeboden door de Werkgroep Festival van Vlaanderen en het
gemeentebestuur.
Wanneer: Zaterdag 1 oktober om 20 uur
Waar: OCP, Polderbos 20, 9840 De Pinte
Prijs: 12,5 euro, 10 euro (VVK), 8 euro (studenten, -26 jaar, 60-plussers)
Info en reservering: cultuurdienst De Pinte (tel. 09 280 98 40)

Verenigingengids 2011: wil je de bijwerkingen ontvangen?
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De cultuurdienst van De Pinte maakt in de zomermaanden werk van
de Verenigingengids, een initiatief uit het cultuurbeleidsplan. Deze gids,
waarin heel wat verenigingen van De Pinte en Zevergem staan opgesomd met correcte contactgegevens en meer info over hun werking, is
een handig mapje.
Wenst u de update, of een nieuw exemplaar, te ontvangen? Bezorg uw gegevens (naam, vereniging - indien van toepassing -, adres,
e-mail) met vermelding van wat u precies wenst te ontvangen aan
de cultuurbeleidscoördinator, Polderbos 20, 9840 De Pinte of e-mail:
cultuurbeleid@depinte.be.

Jubileumboek ‘40 jaar verbroedering De Pinte - Ottoschwanden’
Twee initiatiefnemers, Lucien Verschraegen en Bertrand De Bie, hebben een jubileumboek (114
pagina’s) samengesteld met fotomateriaal en teksten over 40 jaar verbroederingsgeschiedenis. Dit
boek werd door burgemeester Martin Van Peteghem als geschenk overhandigd aan burgemeester
Hannelore Reinbold-Mench ter gelegenheid van de officiële ontvangst op het gemeentehuis op
zondag 12 juni 2011.
De eerste en tweede druk van dit prachtige boek is zijn volledig uitverkocht. Aangezien de vraag
naar het boek uiterst positief is, zal er een derde druk gemaakt worden.
www.depinte.be

Het jubileumboek ligt ter inzage bij Bookshop Marianne en in de Standaard
Boekhandel, beide in de Baron de Gieylaan te De Pinte. Het kan er besteld
worden tegen de kostprijs van 65 euro, of via Lucien Verschraegen (tel.
09 282 67 87, luver@skynet.be) en Bertrand De Bie (tel. 09 282 74 16,
bedebie@skynet.be).
Een mooi aandenken voor iedereen die met deze verbroedering iets te maken
had en nog altijd heeft.

Pintefeest 2011

Zondag 11 september
Braderie en doorlopende straatanimatie
Programma: zie achtercover
Antiek- en brocantemarkt
In de Groenstraat en Park Viteux tussen 10 en 18 uur.
Wie nog wil inschrijven voor de rommelmarkt kan dit doen door zijn naam en het gewenste aantal meter ten laatste op maandag 5 september door te geven aan Bertrand De Bie, Frans De
Potterstraat 15, 9840 De Pinte, tel. 09 282 74 16, e-mail: bedebie@skynet.be.
Kostprijs: 1 euro per meter, op voorhand te betalen op rekeningnummer 890-1340676-70.
Rommelmarkt voor kinderen
Net zoals vorige jaren is opnieuw de rommelmarkt voor lagereschoolkinderen. Ze kunnen zelf een
stand opzetten vanaf 13 uur (tot 18 uur, maar vroeger stoppen kan ook). Afspraak in de Pintestraat
(toegang via de parking van domein ‘Begonia’, Polderbos, waar de plaatsen worden aangeduid).
Deelname is volledig gratis, maar inschrijven ten laatste op maandag 5 september is nodig.
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, e-mail: communicatie@depinte.be.

Programma oktoberkermis 2011
Dorp Zevergem

Zaterdag 1 oktober
14.30 u. Grote roofvogeldemonstratie met vier valkeniers
Voetbalveld Blijpoel. Gratis inkom
Zondag 2 oktober
11.30 u. Wezel-eetfestijn (aperitief, warme beenham, groenten, fruit en frietjes)
Wezeltent Blijpoel. Kaarten in voorverkoop bij alle Wezelleden
16.00 u. Mountainbike wedstrijd: 30 minuten + 1 ronde dorp Zevergem
Minimumleeftijd deelnemers zestien jaar. Mountainbike en valhelm verplicht
Gratis mountainbike (Fietsen Tempo) wordt onder de deelnemers verloot.
Info en inschrijvingen: Geert De Clercq, tel. 09 385 88 86
17.00 u. The Groovy Sisters
Feesttent Blijpoel. Gratis inkom
Maandag 3 oktober
9.30 u. Plechtige kerkdienst voor overleden parochianen
11.00 u. Gezellig samenzijn in feesttent Blijpoel
Optreden Marino Punk
Gratis inkom
Woensdag 5 oktober
14.00 u. Vrije kaarting voor 55-plussers van Zevergem
Gratis koffietafel aangeboden door de Wezel
Zaal Boldershof. Inschrijven bij Herman Begodt, tel. 09 385 47 50
Organisatie: Wezel, www.dewezel.be
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Liedjesprogramma en symposium 10 jaar Nona - Roemenië
Ten voordele van vzw NONA

• Een hoed vol liedjes
Hans Smidt zingt en swingt met Nomadswing en Koen de Cauter
Een authentiek liedjesprogramma voor kinderen waarin jazz, chanson en de
musette gebruikt worden als dragers van leuke, blije maar ook ontroerende
teksten. Een echt familieprogramma waarin kinderen samen met hun ouders en grootouders van heerlijk chanson genieten.
Met dit liedjesprogramma toert Hans Schmidt samen met Koen de Cauter
en de groep Nomadswing straks door Vlaanderen.
- Zang: Hans Schmidt / Gitaar: Ramsy Irani en Seppe Van Tilburg
- Contrabas: Jef Scheepers / Klarinet en sax: Koen De Cauter
Première: 18 september om 16 uur, OCP De Pinte
Benefiet ten voordele van 10 jaar NONA vzw
Reservatie: nona10concert@gmail.com
Volwassenen: E 12, kinderen (- 12 jaar): E 6
Info: www.hansschmidt.be en www.nonamechild.eu
• Symposium ‘10 jaar solidariteit NONA - ‘Roemenië: gisteren, vandaag, morgen’
Zaterdag 22 oktober
De vzw NONA biedt hulp aan Roemeense kinderen en viert haar tienjarig bestaan met een symposium.
Zowel de huidige situatie en toekomstige evolutie van Roemenië, als de efficiëntie van een structurele hulpverlening staan als thema centraal.
Roxana Hendrickx, Roemenië-expert zal als gastspreker de thematiek inleiden. Een panel bevoorrechte getuigen zal hierover in discussie gaan onder leiding van televisiejournaliste Kathleen
Cools.
Al tien jaar lang kreeg NONA de steun van inwoners van De Pinte en daarbuiten. Daarom bent u
welkom op dit gratis symposium in de raadzaal van het gemeentehuis van De Pinte op zaterdag 22
oktober om 10 uur. Aansluitend is er een receptie.
Inschrijven kan nu al via e-mail: nonamechild@telenet.be
NONA helpt Roemeense kinderen
Beide activiteiten worden gerealiseerd met de steun van:
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Zingen in volle aandacht
Zingen in volle aandacht: boventonen, klinkerliederen, wereldliederen ...
Zingen
een spontaan gebeuren,
dat je stem uitnodigt
om met je adem mee te komen,
net zoals het leven je uitnodigt.
Soms wil het ‘zijn’ bezongen worden. Zingen is dan meetrillen met de natuur, met de anderen, in
één groot geheel. Het is een uitnodiging om niet alleen waar te nemen (te doen), maar ook gewaar
te worden (te zijn). Zingen kan vanzelf komen, net als het leven. Zingen kan de aangename lichtheid van het bestaan wakker maken.

www.depinte.be

Boventonen zingen brengt je een stapje dichter bij het subtiele. Het is een verkennen van de eigenheid van een klank en zijn boventoon. De fijne trilling is deugddoend, ze laat energie stromen,
zowel bij de zanger als bij de luisteraar. Boventonen zingen is mediteren op een actief luisterende
manier. Het brengt vreugde en maakt fijne humor wakker.
Iedereen is welkom, er is geen zangervaring vereist.
Meer weten? Kijk op www.cantavita.be.
Wanneer:

Vrijdagochtend: 9.30 tot 11.30 uur op 30 september, 14 en 28 oktober, 18 en 25
november, 9 en 23 december 2011
Waar:
‘Rode Rozen’, Twee dreven 30, 9840 De Pinte
Inschrijven:
vzw La Verna, secretariaatlaverna@telenet.be, gsm: 0477 34 16 85, www.laverna.
be of katelijnvanhoutte@cantavita.be.
Bijdrage:
E 84 voor een reeks van zeven lessen
Meebrengen: Losse kledij, dikke sokken of pantoffels, sjaal of dekentje, matje

Harmonieorkest De Pinte (HODP) wordt 50
Het Harmonieorkest De Pinte wordt dit jaar 50 jaar! Een uniek moment om even
terug te blikken op hun geschiedenis en om nog eens weg te mijmeren bij al die
muzikale (en andere) herinneringen. Graag willen ze al deze herinneringen bundelen in een mooi jubileumboek. Hiervoor zijn ze op zoek naar foto’s, oorkondes,
krantenartikels, affiches, teksten ... Kortom alles wat met hun 50-jarige vereniging
te maken heeft.
Hebt u nog zo iets liggen? Bezorg dit dan voor 21 september 2011 aan Sabine Vermeulen (Cyriel
Buysselaan 15, 9840 De Pinte, sabine.vermeulen@telenet.be) of aan Myriam Dietens (Warande 7,
9840 De Pinte, myriam.dietens@skynet.be). Verpak uw materiaal in een gesloten enveloppe of pakket met vermelding van uw naam en contactgegevens. Zij scannen en verwerken de originelen en
bezorgen alles in dezelfde staat terug.
Het boek zelf zal voorgesteld worden tijdens ons feestweekend op 25 en 26 november. Op
vrijdagavond 25 november houden ze een kaas- en wijnavond voor alle (oud-)muzikanten en
sympathisanten, op zaterdag 26 november bent u van harte welkom op hun verjaardagsconcert,
waarop ze voor de allereerste keer ‘Aureus’ spelen, een stuk speciaal gecomponeerd voor het Harmonieorkest De Pinte!
Op zondag 11 september 2011 bent u ook van harte welkom in het kasteelpark Viteux voor een
gratis aperitiefconcert om 11.30 uur.

Nieuw seizoen art@depinte
Het ‘kinderatelier’ (6 tot 12 jaar) en het ‘jongerenatelier’ (12 tot 16 jaar)
• Ann Van Durme en haar creatieve leerlingen gaan zich tijdens de maanden september en oktober 2011 verdiepen in de wereld van het circus. Tijdens het laatste weekend van oktober kan
iedereen meegenieten van het verrassende resultaat. ‘Sierk Salami’ wordt een heuse twee- en
driedimensionele circusvoorstelling.
• Ook het onderwerp ‘Kidsfoto’ komt aan bod. De kinderen trekken de stad Gent in, gewapend
met de camera … ra … ra … ra …
• En last but not least worden de borstels natgemaakt voor het onderwerp ‘Aquarel en Miniatuur’.
De Kidsfoto’s en de Aquarellen worden gedemonstreerd in een pittige tentoonstelling!
Iedereen is welkom voor de circusvoorstelling én de tentoonstelling eind oktober. De precieze locatie en het uur worden later meegedeeld via een folder.
Het ‘volwassenenatelier’ (vanaf 16 jaar)
• Op 7 september 2011 start het nieuwe schooljaar in de kelder van het Scheldeveldekasteel.
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Het volwassenenatelier, het kinderatelier en het jongerenatelier nemen actief deel aan de braderie
op 11 september.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
irene.demeurechy@skynet.be, voorzitter
karina.alisch@skynet.be, secretaris, 0473 93 48 33

Gezinsbond De Pinte
nodigt uit op haar kermisprogramma op een nieuwe locatie:
Domein Begonia, Pintestraat 29
Reuze-barbecue met frieten
Zoveel u lust!
Zondag 11 september van 11.30 tot 15 uur en van 17.30 tot 20 uur tijdens de Pintefeesten
Maandag 12 september van 11.30 tot 15 uur
Gezinsvriendelijke prijzen!
In voorverkoop tot 9 september: 14 euro voor volwassenen, 7 euro voor lagereschoolkinderen,
gratis voor kleuters. Zonder voorinschrijving: + 1 euro. 1 euro extra korting op de gezinsspaarkaart
voor Bondsleden.
Dropping
Op vrijdag 11 november om 19.30 uur, vertrek: Europaplein
Prijs: E 11 (leden) / E 13
Inschrijven vóór 1 november bij Frans Naessens, tel. 09 282 58 37

Comedy-avond met Bart Cannaerts
Bart Cannaerts is bij het grote publiek vooral bekend door
zijn deelnames aan ‘Mag ik u kussen?’ en de ‘Slimste Mens’
en als één van de bedenkers/makers van ‘Benidorm Bastards’.
Maar ook op het podium heeft hij zich al bewezen. Zo won hij
in 2006 de Culture Comedy Award (NL), in 2007 de Humo’s
Comedy Cup en stond hij in 2010 in de finale van het prestigieuze Leids Cabaretfestival (NL).
Op zaterdag 15 oktober (om 20.30 uur) ontvangt De Pinte
Leeft! Bart Cannaerts in de comedy-kelder. In voorbereiding
op zijn nieuwe show brengt Cannaerts een try-out van 45 minuten. Het voorprogramma wordt
gebracht door Ralf Jennes. Kaarten kosten 7 euro en zijn te krijgen via www.depinteleeft.be.
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Volwassenonderwijs, ook bij jou in de buurt
Een opleiding creëert altijd meer kansen, of dat nu voor jouw werk is of daar helemaal los van staat.
In september starten weer heel wat opleidingen!
Volwassenenonderwijs is ook helemaal niet duur: je betaalt een euro per lesuur en een bijdrage voor
het cursusmateriaal. Lessen van basiseducatie zijn gratis. Bovendien zijn er heel wat tegemoetkomingen afhankelijk van je statuut. Je kunt voor de meeste opleidingen betalen met opleidingscheques
en onder bepaalde voorwaarden kunnen jongeren ook hun recht op kinderbijslag behouden.
Ook bij jou in de buurt kan je terecht voor een breed en gevarieerd aanbod
In De Pinte bijvoorbeeld kan je terecht bij CVO Panta Rhei, de Avondschool in de Polderdreef, maar
ook in Gent en in veertien andere gemeenten in de regio Gent-Meetjesland biedt het volwassenenonderwijs heel wat mogelijkheden. Je kunt het aanbod raadplegen via een handige zoekrobot.
Benieuwd naar het volledige opleidingsaanbod voor volwassenen?
www.onderwijsvoorvolwassenen.be, e-mail: info@onderwijsvoorvolwassenen.be
Bel of sms 0499 71 75 00.
www.depinte.be

Vragen over jouw studiekeuze?
Contacteer een infopunt in jouw buurt:
• De Stap studieadviespunt, Klein Raamhof 8, 9000 Gent, tel. 09 233 75 15, info@destapgent.be,
www.destapgent.be
• IVO (info over vorming en opleidingen voor volwassenen) de Meerling, Moeie 16a, 9900 Eeklo,
tel. 09 376 71 02, info@ivo.be, www.ivo.be

bibliotheek
BibFestival op 21 en 22 oktober
Na het succes van de editie van 2008 biedt de bibliotheek dit jaar voor de tweede
maal een heus BibFestival aan.
De volwassenen worden op vrijdag 21 oktober 2011 getrakteerd op twee boeiende lezingen. Royaltywatcher-met-pit Jan Van den Berghe doet een boekje
open over de geheimpjes der gekroonde hoofden. Daarna neemt begenadigd reportagemaker Martin Heylen ons mee op zoek naar warmmenselijke verhalen
van hoop, geloof en liefde.
Tussen beide lezingen kunt u genieten van ons ‘dessert literair’. Denk aan Proust
en zijn ‘madeleines’, maar dan in een hedendaags jasje.
De avond start om 19 uur in het OCP. De deelnameprijs bedraagt vijf euro voor
beide lezingen. Voor inschrijvingen en kaarten kunt u terecht in de bibliotheek.
Natuurlijk vergeten we ook de kinderen niet. De hele zaterdagnamiddag op 22 oktober 2011 is
voor hen voorbehouden.
Kleuters en kinderen van het eerste leerjaar zijn van harte welkom om 14 uur
voor de kindertheatervoorstelling ‘Valies en Mareis vinden een ei’ (Theater
RAT): kleuterpret op de boerderij. Valies en Mareis loeien van plezier met te gekke
spelletjes, kakelen mee met de leuke liedjes en hinniken van blijdschap om zoveel
dierenvrienden. Theater RAT sleept de kinderen mee in speels enthousiasme en
wonderlijke fantasie. De voorstelling duurt ongeveer 45 minuten.
Kinderen vanaf zeven jaar worden om 14 uur verrast met een persoonlijke ontmoeting met ‘supermuis’ Geronimo Stilton. Hij komt speciaal naar De Pinte om samen
met alle kinderen een twee uur durende toffe spelnamiddag te beleven.
Na de voorstellingen kunnen de kinderen zich nog laten omtoveren met schmink tot
tijger, prinses of piraat en een grappige ballon laten plooien. Grote honger gekregen
van het ravotten? We voorzien nog een superlekker extraatje!
Alles vindt plaats in het OCP. Deze kindernamiddag is gratis, vooraf inschrijven in de bib is wel nodig, want de plaatsen zijn beperkt!
Nog vragen? Kom gerust langs in de bib. We helpen je met veel plezier verder!
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Als letters verstoppertje spelen
Het nieuwe ZOVLA-project richt zich deze keer op kinderen met dyslexie.
Op dinsdag 27 september 2011 om 20 uur wordt door Sprankel (Vereniging van ouders van
normaal begaafde kinderen met leerproblemen) een lezing in de bibliotheek gegeven over leerproblemen bij dyslectische kinderen.
De kinderen worden getrakteerd op een familievoorstelling over het jeugdboek ‘Prinsesje ondersteboven’ met auteur Raf Missorten op zondagvoormiddag 2 oktober om 10.30 uur in het OCP.
Voor meer info en om in te schrijven kunt u terecht in de bibliotheek.
ZOVLA is het samenwerkingsverband van de bibliotheken van De Pinte, Gavere, Kruishoutem, Nazareth,
Sint-Martens-Latem, Zingem, Zulte en Zwalm.

Bibliotheekweek: 15 - 23 oktober
Van 15 tot 23 oktober 2011 is het opnieuw Bibliotheekweek,
deze keer vaart de campagne onder de vlag ‘Dankzij de bib…’.
Dit jaar focussen we op getuigenissen van leners en proberen
we kleine en grote verhalen te sprokkelen over de relatie van
leners en hun bibliotheek. Wat heb jij te danken aan de bib?
Hoe heeft de bib je leven veranderd in kleine of grote zin?
In de bib wordt gedurende de bibliotheekweek
een gastenboek ter beschikking gelegd dat de
leners aanspoort te vertellen waarom ze blij zijn
met hun bib.
Op de verwendag op zaterdag 15 oktober worden de leners
opnieuw verwend met een lekker kommetje soep!

MijnOvinob: verlengen, reserveren en nog zoveel meer …
Op www.ovinob.be kan je:
• zien wat er aanwezig is in je bibliotheek of in een andere Oost-Vlaamse bibliotheek;
• een boek, cd of dvd laten overkomen uit een andere bibliotheek: IBL (1,25 euro per aanvraag).
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Door bovenaan rechts te klikken op ‘Aanmelden op MijnOvinob.be’ kan je:
• jouw eigen digitale bibliotheek beheren (MijnOvinob.be) waarbij je aankoopsuggesties kan
doen,
• je automatisch laten informeren over je favoriete onderwerp,
• je uitleengeschiedenis bijhouden,
• je uitgeleende werken verlengen,
• uitgeleende werken reserveren …
Sinds kort kan je op MijnOvinob ook verschillende bibliotheekkaarten koppelen (gezinskaarten), dit is onder meer handig voor:
• gezinnen met kinderen
- het gezinshoofd kan alle bibliotheekkaarten aan zijn MijnOvinob-account koppelen
• ouderen/hulpbehoevenden
• wie in één bibliotheek een e-IK als bibliotheekkaart heeft en in een andere bibliotheek een gewone bibliotheekkaart
- dan kan je voor de ene kaart een MijnOvinob-account aanmaken en binnen die account kan je
jouw andere bibliotheekkaart koppelen.
Op deze manier kan je ook voor andere leden van de bib gebruik maken van de online toepassingen van MijnOvinob (verlengen, reserveren ...).
Meer info vind je op www.ovinob.be en in de folder die ter beschikking ligt in de bibliotheek.

www.depinte.be

Openingsuren en sluitingsdagen
Openingsuren
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
zaterdag

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

De bib is gesloten op:
• Maandag 12 september (kermismaandag)
• Dinsdag 1 november (Allerheiligen)
• Woensdag 2 november (Allerzielen)
• Dinsdag 15 november (Koningsdag)

sport
Realisatie Sportcomplex Moerkensheide
Een van de doelstellingen die opgenomen zijn in het gemeentelijk sportbeleidsplan is
“de aanleg van een volwaardige openluchtsportinfrastructuur op Moerkensheide”.
In 2008 werden al de eerste behoeftebepalingen gedaan bij de bestaande en potentiele gebruikers
en na een aantal overlegmomenten werd het volgende concept voorgelegd.
Een masterplan, dat rekening houdt met alle behoeften en wensen, maar dat indien nodig gefaseerd kan worden uitgevoerd, voorziet in de realisatie van:
• vijf voetbalvelden
• een atletiekpiste met randuitrusting voor andere atletiekdisciplines zoals ver- en hoogspringen,
kogelstoten, speerwerpen
• een Finse piste met aansluiting op de trage weg op Moerkensheide
• tennisvelden
• mogelijkheid tot het organiseren van paardenwedstrijden
• een (vast) parcours voor trainingen en wedstrijden veldrijden met bijhorende hindernissen (heuvels, trappen, balken, zandbak …)
• plaats voor een skatepark en combisportterrein (‘zit- en rondhangplek’)
• plaats voor petanquebanen en bijhorende accommodatie
• kantine, polyvalente zaal, vergaderzaal, ontvangstruimte, burelen
• kleedkamers en bergruimtes
• een overdekte tribune
• parking
Het bestaande containerpark zal in dienst blijven tijdens de uitvoering van de werken en zal nadien
een nieuwe bestemming krijgen op de terreinen in de Heerweg.
Het gemeentebestuur is momenteel bezig met het verwerven van de bijkomende gronden en het
aanstellen van een ontwerper. De realisatie van dit project zal gebeuren in samenwerking met
TMVW en zal in verschillende fasen gebeuren met in eerste instantie de aanleg van de voetbal- en
atletiekaccommodatie.
De start van de werken is voorzien in de tweede helft van 2012.

Sportdienst De Pinte organiseert:
In dit nummer vindt u informatie over de sportkampen in de herfstvakantie en de kerstvakantie. In
september starten we terug met onze Sportacademie en enkele nieuwe lessenreeksen. Daarnaast vindt u informatie over de activiteiten voor senioren, het Pintefeest, Sportdoedels en
het Sportgala.
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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

Zomer 2011
De voorbije zomervakantie organiseerde de sportdienst opnieuw drie sportkampen voor kleuters en
kinderen van de lagere school. Onze kleuters werden tijdens het eerste kamp echte circusartiesten
en maakten in de tweede week kennis met de wondere onder water wereld. Tijdens het laatste
kamp moesten onze speurneuzen grote mysteries oplossen. De kids van de lagere school zetten
tijdens het eerste kamp het licht op groen om er met een mix van go-carts in een uitdagende
racetrack te rijden. In de tweede week werden ze klaargestoomd voor een sportieve carrière en de
vakantie werd afgesloten met een dolle attractieweek.

Sportkampen
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 16 november 2011
Verdere informatie over deze kampen kunt u vinden in de folders die uitgedeeld worden in de scholen van De Pinte en Zevergem, ook op www.depinte.be. Deze kunnen ook aangevraagd worden bij
de sportdienst (tel.09 280 98 40) of via sportdienst@depinte.be.

Sportacademie

24

Met de sportdienst werken we een programma voor de jeugd uit onder de noemer Sportacademie. Kinderen, van peuter (2,5) tot en met het zesde leerjaar, kunnen onder begeleiding van
ervaren lesgevers deelnemen aan toffe activiteiten waar ze op een leuke en verantwoorde manier
in contact komen met sport en beweging.
Voor de kleuters van de instapklas en de eerste kleuterklas is er de Kriebeltuin op zaterdagnamiddag van 16 tot 17 uur. Voor de kleuters van de tweede kleuterklas is er de Kriebeltuin op
zaterdagnamiddag van 15 tot 16 uur. Nieuw is dat de kleuters van de derde kleuterklas samen met
de leerlingen van het eerste en tweede leerjaar kunnen deelnemen aan de Bewegingsschool.
Deze lessen vinden plaats op zaterdagnamiddag van 13.30 tot 14.30 uur.
Inschrijven voor de Kriebeltuin en de Bewegingsschool kan op woensdag 14 september.
Voor jongeren van het derde leerjaar tot het zesde leerjaar is er de Balschool en de Sportspelschool. Hiervoor is er geen vaste inschrijvingsdag. Inschrijven kan telefonisch via het nummer 09
280 98 40. De lessen starten op woensdag 28 september en op zaterdag 1 oktober.

Activiteiten voor 55-plussers
Seniorenturnen
Donderdagavond 17 – 18 uur
Onze nieuwe lessenreeks zal starten op donderdag 14 september. Voor meer informatie over
deze lessenreeks kunt u altijd terecht bij de sportdienst.
Curve-bowl
Dinsdagnamiddag 14 – 17 uur
De sportdienst biedt op wekelijkse basis de mogelijkheid om te curve-bowlen in het OCP. Curve
bowl is een Engels bolspel dat lijkt op krulbollen en dat wordt gespeeld op een mat van ongeveer
www.depinte.be

14 m lengte. In ploegen van twee, drie of vier tracht men het eerst vijftien punten te scoren door
zo dicht mogelijk bij een doel (de jack) te bollen. Ook voor beginnelingen! Iedereen welkom!
Senior sportief
Donderdag 15 september 2011 in sportcomplex Palaestra – Deinze
U bent 55-plusser en wilt nu echt wel eens iets aan uw gezondheid doen. Vaak heeft men geen
idee waar en hoe eraan te beginnen. U durft misschien de eerste stap niet zetten, weet niet welke
sport u ligt of aanspreekt. Jaarlijks organiseren wij met de Burensportdienst, de provinciale sportdienst en BLOSO de seniorensportdag ‘Senior Sportief’ in Deinze. Op deze sportdag kunt u samen
met leeftijdsgenoten kiezen uit een waaier van aangepaste sport- en bewegingsactiviteiten onder
deskundige begeleiding van ervaren en enthousiaste sportmonitoren. U kunt er dus met een gerust
hart de hele dag sporten. Tijdens de middagpauze kunnen desgewenst de benen ook nog even
gestrekt worden op de dansvloer. Kortom, een gezonde, gezellige dag en zeker de moeite waard
om eens uit te proberen.
Inschrijven vóór 2 september bij de sportdienst.
Kostprijs sportdag: E 5
Kostprijs maaltijd: E 8,5

Lessenreeks judo en sepak takraw
In september zal de sportdienst een initiatiereeks (vijf lessen) judo en sepak takraw organiseren. Uit
een vragenlijst die de sportdienst eerder organiseerde blijkt dat er interesse is om kennis te maken
met deze nieuwe sportvormen in De Pinte.
De lessen judo zullen plaatsvinden in de sportzaal van Erasmus op dinsdagavond van 18.30 tot
19.30 uur. Kinderen van zes tot twaalf jaar kunnen hieraan deelnemen. De initiatiereeks start op
dinsdag 20 september.
De lessen sepak takraw zullen georganiseerd worden voor twee verschillende groepen, eveneens
in de sportzaal van Erasmus. De groep van zes- tot twaalfjarigen zal trainen op maandagavond van
18 tot 19 uur. De groep van twaalf- tot achttienjarigen zal trainen op maandagavond van 19 tot
20 uur. De eerste les vindt plaats op maandag 19 september.
Inschrijven voor deze lessen kan telefonisch of bij de sportdienst en dit vóór maandag 12 september 2011.

Tai chi
Nieuwe lessen voor beginners
In september willen we nieuwe geïnteresseerden de kans geven om te starten met tai chi. De lessenreeks voor beginners zal plaatsvinden op donderdag van 19.45 tot 20.45 uur en vrijdag van
10.15 tot 11.15 uur.
Er zijn minimum vijftien inschrijvingen nodig. Nadat we alle inschrijvingen hebben ontvangen, zullen we aan de ingeschreven deelnemers laten weten of de lessenreeks al dan niet zal plaatsvinden.
Inschrijven kan bij de sportdienst en graag vóór 12 september.
Vervolglessen voor gevorderden
De lessen tai chi zullen opnieuw van start gaan op vrijdag 9 september. Deze lessenreeks loopt tot
en met vrijdag 16 december. Let op, in de herfstvakantie en op 11 november zal er geen les zijn.

Pintefeest 2011
De sportdienst zal op zondag 11 september 2011 terug aanwezig zijn tijdens Pintefeest. U kunt ons
vinden op de speelplaats van de Vrije Basisschool. Wat we precies zullen doen, blijft nog even een
verrassing. Trek alvast uw sportieve kledij aan en kom gerust een kijkje nemen aan onze sport- en
infostand. De activiteiten vinden plaats van 14 tot 18 uur. Hopelijk tot dan!

Sportdoedels
SportDOEdels is een recreatieve sporthappening waar personen met een handicap centraal staan.
Gedurende de hele dag kan men deelnemen aan een twintigtal verschillende sportinitiaties. Het
doel van deze sportdag is personen met een handicap te sensibiliseren en hen helpen om een
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sportclub te vinden.
Wie: Volwassenen en jeugd met een handicap, alsook hun begeleiders, vrienden en familie
Wanneer: zaterdag 8 oktober 2011
Waar: Gent - Topsporthal Vlaanderen / Blaarmeersen
Voor meer info kunt u ook terecht op de website van Bloso: www.Bloso.be

Sportgala op 4 december 2011
Uitnodiging en oproep kandidaten

De jaarlijkse kampioenenviering wordt sinds 2009 gekoppeld aan de verkiezing van een sportman/-vrouw/-ploeg van
het jaar en laureaat van Sportverdienste. Ook alle sportieve
andersvaliden in onze gemeente worden tijdens dit evenement gelauwerd.
De viering wordt georganiseerd door de Sportraad in samenwerking met de gemeentelijke sportdienst op zondag 4
december 2011 om 10 uur in het OCP (Polderbos 20).
Het belooft een geanimeerde voormiddag te worden waarbij de huldigingen van de laureaten worden afgewisseld met verschillende sportdemonstraties en muzikale intermezzo’s. Na het officiële
gedeelte is iedereen van harte welkom op de receptie.
Ben je er graag bij? Stuur dan ten laatste op 20 november 2011 een e-mail met het aantal aanwezigen naar sportdienst@depinte.be of bel 09 280 98 40.
Oproep kandidaten
Het reglement en het invulformulier waarmee u de kandidatuur kunt overmaken kunt u krijgen
aan de balie van het OCP of downloaden via www.depinte.be/sportgala. Via het formulier kunt u
uw kandidatuurstelling motiveren en er eventueel extra bewijsmateriaal (foto’s, krantenartikels …)
aan toevoegen.
Opgelet: Dit jaar streven we ernaar om alle kandidaturen niet enkel via het ingediende dossier
maar aanvullend op een meer gelijkwaardige manier voor te stellen aan de jury, daarom willen we
graag aan elke kandidaat een oproep doen om vrijblijvend een kort filmpje te maken en dit op
dvd toe te voegen aan uw dossier (maximum twee minuten). Hierin kunt u zich voorstellen en uw
beoefende sporttak kort in beeld brengen. Dit beeldmateriaal geeft aan de jury de kans zich een
nog beter beeld te vormen over de kandidaat maar vooral over de beoefende sport, zeker als het
gaat om minder bekende sporttakken of sporten met verschillende disciplines. De filmpjes van de
laureaten zullen ook getoond worden aan alle aanwezigen tijdens de hulde zelf.
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Kandidaturen moeten uiterlijk op 30 september 2011 bij de sportdienst binnengebracht zijn.
Enkel tijdig ingediende kandidaturen op de voorbestemde formulieren komen in aanmerking. Als
bijlage kan een dossier met prestaties of andere documentatie en een dvd met het kortfilmpje
bezorgd worden.
Voor vragen en/of opmerkingen kunt altijd terecht bij de sportdienst.

J.K.A. Shotokan karate club - Tasseikan vzw
U zoekt een actieve sport om uw overtollige energie kwijt te raken? U zoekt naar een
martiale club om zichzelf te leren verdedigen? U zoekt naar de ideale manier om zich
te ontspannen? U zoekt een sport om met het hele gezin te beoefenen? ... Of u zoekt
gewoon een mogelijkheid om zich actief te ontspannen?
Voor elk van bovenstaande kunt u terecht bij onze club. Jong en oud krijgen er de
mogelijkheid om karate te beoefenen volgens zijn of haar persoonlijke mogelijkheden
en dit onder begeleiding van ervaren lesgevers.
De eerste drie trainingen zijn gratis en zonder enige verplichting.

www.depinte.be

Trainingsuren:
		
		

Jongeren (vanaf negen jaar)
Donderdag: 18.00 tot 19.30 uur
Zaterdag: 17.30 tot 19.00 uur

		
		

Volwassenen
Zaterdag: 17.30 tot 19.00 uur

Waar? 		

Alle trainingen vinden plaats in het OCP, Polderbos 20 in De Pinte.

Korting vanaf het tweede gezinslid.
Voor meer informatie kunt u altijd terecht op www.tasseikan.be, via info@tasseikan.be of op de
nummers 0476 98 64 66 en 0487 75 11 59.
U bent van harte welkom op één van onze trainingen. Onze sport wordt beoefend door
jong en oud en dit zowel recreatief als competitief, volgens eigen keuze.

Kleuterturnen voor 4- en 5-jarigen
U hoeft niet te wachten tot uw kind zes jaar is om het te laten kennismaken met
turnen. TK Olympia De Pinte biedt ook kleuters (geboren in 2006 en 2007) de kans
om zich op een creatieve en leuke manier lichamelijk te ontwikkelen.
Onder deskundige begeleiding leren ze spelenderwijs hun eigen lichaam kennen.
Ze doen dit samen met leeftijdsgenootjes. Het kleuterturnen is ook een uitstekende
voorbereiding op het jeugdturnen.
Bij TK Olympia De Pinte staan we garant voor een kwalitatieve begeleiding, daarom kunnen maximum 50
kleuters ingeschreven worden. Snel zijn is dus de boodschap.
Wanneer?
• Elke woensdagnamiddag (behalve tijdens schoolvakanties), telkens van 14 tot 15 uur
• Start: woensdag 7 september 2011
Waar?
• In de sportzaal van de Gemeentelijke Basisschool, Polderbos 1, De Pinte
Prijs
• 55 euro voor het hele turnjaar tot 16 mei 2012, verzekering inbegrepen
Informatie en inschrijvingsmodaliteiten
• www.tkodepinte.be
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Aan alle dames die zich jong en fit willen voelen en blijven!
Damesturnen ‘Blijf Jong’

Dames die fit, lenig, sportief en lang jong willen blijven
zijn welkom tijdens de turnlessen die starten op 1 september 2011.
‘Blijf Jong’ turnt op maandag, dinsdag en donderdag telkens van 8.30 tot 9.30 uur en eveneens op
donderdag van 9.30 tot 10.30 uur, dan doen ze aan
stretching.
De lessen vinden plaats in het OCP, eerste verdieping.
Niet tijdens de schoolvakanties.
Dames, kom en overtuig jullie tijdens de eerste week van september.
Info bij Hilde Serras, hilde.serras@gmail.com

Blijf fit met aeronetics
Al achttien jaar verzorgt ‘Blijf fit met aeronetics’ elke maandagavond lessen met afwisselend aerobic, step-aerobic en BBB (training bil-, buik- en borstspieren) met professionele begeleiding.
De lessen vinden plaats van 20 tot 21 uur in de sportzaal van de gemeentelijke basisschool, Polderbos in De Pinte.
Het nieuw sportseizoen begint traditioneel met twee gratis kennismakingslessen op
• maandag 5 september: aerobic
• maandag 12 september: step-aerobic
Iedereen is welkom!
Voor meer info:
• Marianne Elias, tel. 09 282 35 12
• Christine Elias, tel. 09 221 06 16

Voetbaltopper Jong & Vlug De Pinte - Latem op de kermis
Traditiegetrouw komt het eerste weekend van september de provinciale voetbalcompetitie op
gang. Het eerste elftal van JV De Pinte, dat vorig seizoen kampioen werd, start het nieuwe seizoen
in tweede provinciale B met een uitwedstrijd op Meerbeke.
De eerste match op eigen veld aan de Sportwegel vindt plaats op de zaterdagavond van
Pinte-kermis (10 september). Niemand minder dan de buren van Latem komen op bezoek.
Een mooiere affiche kan men zich moeilijk indenken!
Naast de kernploegen (eerste elftal en beloften) komen ook de jeugdploegen, na een voorbereidingsprogramma in augustus, volop in actie. Ook de jonge spelertjes hopen op de nodige
belangstelling. Men kan hen aan het werk zien op zaterdag op de terreinen van Moerkensheide;
de jongste categorie (duiveltjes) spelen hun partijtjes op de Sportwegel (zaterdagvoormiddag).
Zie het wedstrijdprogramma op de JV-website (www.jvdepinte.be).
Tot dan!

Gratis kennismaking dansjaar Dance Reaction De Pinte
Maak kennis met de verschillende dansstijlen voor de
jeugd: KnuffelDance, ClipDance, (Hedendaags) Modern,
StreetDance, JazzDance, DanceTeams, ZUMBA® en dit van
maandag 5 tot zaterdag 10 september 2011. Er is ook ZUMBA® op dinsdag 6 september om 20 uur.
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Tijdens het schooljaar kunt u terecht bij onze GastChoreografen (Michael Iongbloed en Bruno De Rouck (So You Think
You Can Dance®) of Lonis Mouhoubi, Karen Stassen en Jolijn
Antonissen) voor HipHop, Hedendaags HipHop Jazz, Modern en Musical Dance.
Voor Middelbaren en Volwassenen is er ZUMBA® elke dinsdag om 20 uur.		
De activiteiten vinden plaats in het OCP, Polderbos 20, 9840 De Pinte.
De verantwoordelijke is Rita Termote (verantwoordelijke dagelijks bestuur), 0475 94 42 91.
Meer info kunt u vinden op www.DanceReaction.be en via ‘INFO AANVRAAG’ kunt u ook inschrijven. Vooraf inschrijven is noodzakelijk, want indien een les volzet is, dan is een kennismaking
niet meer mogelijk.
Opgelet!
Kom zeker meedansen met DanceReaction op zondag 4 september 2011 tijdens de Speelstraat
en breng ons een bezoek op zondag 11 september 2011 op de rommelmarkt en braderie bij ‘Het
Rad Van Fortuin’. Altijd prijs!
www.depinte.be

Petanqueclub De Zonnebloem
Deze recreatieve Petanqueclub De Zonnebloem uit De Pinte, die dit jaar 25 jaar
bestaat, speelt vanaf zaterdag 1 oktober 2011 tot eind april 2012 drie maal
per week op vijf verwarmde binnenterreinen in Pont-Zuid (Zevergem).
Ze starten op hetzelfde moment met hun maandelijks tornooi (start om 14 uur).
Maximum 36 spelers zijn op dit tornooi toegelaten.
De speeldagen zijn: woensdag van 15 tot 18.30 uur, zaterdag van 15 tot 18.30 uur en zondag van
10 tot 12.30 uur.
Op de gewone speeldagen zijn er ballen ter beschikking voor wie het eens wil proberen. Voor
nieuwe leden geeft men de voorkeur aan inwoners van De Pinte of Zevergem die geen officiële
petanquecompetitie beoefenen.
Lidgeld met verzekering: 10 euro voor volwassenen en 8 euro voor jongeren van twaalf tot achttien
jaar. Op dit ogenblik telt deze club 57 leden.
Maandelijks, telkens de eerste zaterdag van de maand, is er een eigen petanquetornooi met naturaprijzen voor de helft van de deelnemers, start om 14 uur. Daarbij voorziet deze club ook in talrijke
socioculturele activiteiten zoals excursies, feestmaaltijden, mogelijkheid van deelname aan andere
recreatieve tornooien (geen officiële wekelijkse competitie).
Wie over een gezonde dosis humor beschikt, is hier op het goede adres.
Deze club werd dit jaar ook finalist van het regionaal tornooi in Gavere.
Voor alle info:
Secretaris Roger Vanderghote, tel. 09 221 28 03, e-mail: rogervanderghote@gmail.com
Voorzitter Julien Matthys, tel. 0472 01 35 47, e-mail: julien.matthys@telenet.be

Yoga
De lichaamshoudingen in Hatha-yoga hebben de eigenschap dat er evenwicht komt tussen lichaam
en denken. Door te strekken, buigen en schroeven word je lichaamshouding beter, word je soepeler, ga je beter ademen en stroomt de energie beter. Dit is niet een doel op zich maar wel een
middel om de belemmeringen van onrust en ongemak, die men in lichaam, ademhaling en zintuiglijke gewaarwordingen ervaart, weg te nemen.
De lessen vinden plaats:
• elke dinsdagavond, zaal De Veldblomme, Veldstraat 50, De Pinte (Zevergem)
van 18.30 tot 19.40 uur en van 19.50 tot 21.00 uur
• elke woensdagmorgen, OCP, Polderbos 20, De Pinte
van 9.00 tot 10.15 uur
Geen les tijdens de schoolvakanties.
Inlichtingen: Marleen De Regge, tel. 09 282 89 61, marleen@in-evenwicht.be
www.in-evenwicht.be

jeugd
Speelstraat 2011
De gemeentelijke Jeugdraad en Jeugddienst presenteren de negende editie van de Speelstraat!
			
Op zondag 4 september 2011 is het opnieuw zover! De jeugdraad neemt samen met de jeugddienst
voor een dag de straat Polderbos in beslag! Naar jaarlijkse gewoonte wordt de straat verkeersvrij
gemaakt en krijgen kinderen en jongeren de kans om letterlijk ‘op straat’ te spelen.
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De kinderen en jongeren kunnen gratis deelnemen aan allerlei activiteiten: avonturenweide, verkeersparcours, quads, ritje op de moto, springkastelen … Daarnaast zijn er ook nog een aantal
optredens van lokale groepen voorzien.		
Datum:		
Uur:		
		
		
Voor wie:
Kostprijs:
Bij regen:

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

zondag 4 september 2011
van 13 tot 18 uur
De meeste activiteiten sluiten om 17.45 uur!
Om 13.00 uur vertrekt er een fietscolonne uit Zevergem.
Voor kinderen en jongeren tot en met zestien jaar.
Activiteiten gratis!
Vindt de Speelstraat binnen toch plaats en blijft u van harte welkom!

Streetbasket
Terras
Bar met frisdrank, ijsjes en snoep
Podium: met optredens van …
• 14.00 - 14.30 uur: dansinitiatie Celtic
Spirit Dancers
• 15.00 - 15.15 uur: optreden Youth band
• 15.45 - 16.30 uur: Dance Reaction
• 17.00 - 17.30 uur: dansinitiatie Celtic
Spirit Dancers
Bewaakte speelweide voor kleuters met
springkastelen
Tijgerglijbaan
Streetsoccer
Speeldorp met survival- en hinderissenparcours
Jungle run

10. Airtrack met demonstraties om:
• 14.30 - 15.00 uur
• 15.15 - 15.45 uur
• 16.30 - 17.00 uur
11. EHBO-post: voor ongelukjes of verloren gelopen kinderen
12. Gladiatorengevecht
13. Hondhapper met glijbaan
14. Quads
15. Ritje met de politiemoto
16. Ballonscheren
17. Schminkstand
18. Kapsalon
19. Kleurwedstrijd voor artiesten
20. Verkeerspark met fietsen
21. Ballonwedstrijd
22. Bungee-elasta-run
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Met dank aan de Provincie Oost-Vlaanderen voor de medewerking en steun van tal van verenigingen en lokale handelaars.
www.depinte.be

Gemeente betaalt 25 % van Buzzy Pazz of NMBS-schooltreinkaart
Ga je naar school met het openbaar vervoer? De gemeente betaalt 25 % van je Buzzy Pazz of ook
25 % van je NMBS-schooltreinkaart.
Wat moet je doen om deze korting te genieten?
• Buzzy Pazz
Heb je enkel een Buzzy Pazz dan is het eenvoudig. Op basis van je adres en je identiteitskaart,
waarmee je bewijst dat je inwoner bent van De Pinte en jonger dan 25, wordt bij aankoop van
het abonnement automatisch de korting verrekend.
• Schooltreinkaart
Wie met de trein naar school gaat (eventueel in combinatie met bus of tram), haalt bij de dienst
Burgerzaken (gemeentehuis) of in het Sociaal Huis van De Pinte (Pintestraat 69) een speciaal attest. Met dit document, samen met een recente pasfoto, stap je naar het stationsloket waar je
een nieuwe moederkaart moet aanvragen. Eenmaal in het bezit van deze nieuwe moederkaart
geniet je de 25 % korting op alle aangekochte valideringen. Je verplaatsingen met het openbare
vervoer van en naar school worden op die manier een stuk voordeliger.

School- of studietoelagen 2011-2012
De Vlaamse overheid biedt financiële steun om de kosten voor de school of studie te helpen dragen.
De schooltoelage is bestemd voor kleuters of leerlingen in het lager of secundair onderwijs.
De studietoelage richt zich tot studenten van de hogeschool of universiteit.
Er zijn enkele voorwaarden om deze toelagen te kunnen genieten. Voor verdere informatie kunt u
terecht op www.studietoelage.be of u kunt bellen naar het gratis infonummer 1700 van de
Vlaamse overheid. Er liggen ook folders en aanvraagformulieren ter beschikking in de gemeentelijke infozuilen en het Sociaal Huis.
De studietoelagen kunnen online of via post aangevraagd worden sinds 1 augustus 2011 tot en
met 31 mei 2012.
Indien u vragen of problemen hebt bij het invullen van de aanvraag, kunt u terecht in het Sociaal
Huis, Pintestraat 69, tel. 09 280 93 03, e-mail: info@sociaalhuisdepinte.be.
Elke voormiddag van 9 tot 12 uur of in namiddag volgens afspraak.

Zet je tanden in het nieuwe schooljaar!
Op 1 september is het weer zover: gepakt en gezakt trekken onze
kinderen naar de basisschool. In de boekentassen krijgen onze bengels naast boterhammen meestal ook ‘tussendoortjes’ mee, om de
dag goed door te komen. Waarin zetten ze het best hun tanden?
Kinderen hebben veel energie nodig …
Ze bewegen veel én moeten nog veel groeien. Ze halen hun energie
best uit een ontbijt, een middagmaal en avondmaal, aangevuld met
twee tot maximum drie tussendoortjes.
Geef je kind een vliegende start met een stevig ontbijt en kies voor
een gezond tussen-doortje in de boekentas. Ga voor een stuk fruit
of lekkere groentjes zoals kerstomaatjes, schijfjes komkommer, worPascal Vyncke, SeniorenNet.be
teltjes. Ook melkproducten zoals ongezoete yoghurt of een belegde
boterham zijn ideaal als tussendoortje. Een potje rijstpap, kant-en-klare yoghurt met fruit, granenkoeken, droge koeken, gedroogd fruit, noten ... kunnen ook, maar best niet dagelijks omdat ze te
veel suiker of te veel vet bevatten. En tot slot zijn er de tussendoortjes die we best enkel voor speciale gelegenheden voorzien, zoals koffiekoeken, koeken met chocolade, snoep, cake en chips.
Meer info rond dranken en tussendoortjes op school? Bekijk de website www.logogezondplus.
be voor interessante links!
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Voel je het al borrelen van energie in je buik?
Heb je zin om eens te ravotten in de bossen of superleuke spelletjes te spelen
op ons groot voetbalveld?
Kom dan zeker eens een kijkje nemen en durf een stapje verder te gaan!
Op zondag 9 oktober zetten wij alweer een nieuw jaar in, te beginnen met
onze spetterende startdag, die openen we met een klein momentje van ‘samen’-zijn, ons motto is dan ook SAMEN ... 1!
Zou jij graag deel uitmaken van onze kleine maar zeer fijne groep? Neem dan zeker contact op met
iemand van de leiding. Onze nummers en nog meer informatie en fotomateriaal vind je op www.
chiroderegenboog.be of bel naar hoofdleider Tom Verhoeven, 0488 36 26 82.
Durf je? Kom dan!

welzijn
Wachtlijsten
- 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. 29 augustus: Dr. K. Vanderlinden
- di. 30 augustus: Dr. F. Pieters
- wo. 31 augustus: Dr. L. Van Poucke
- do. 1 september: Dr. G. Vande Casteele
zaterdag 3 september: Dr. D. Van Renterghem
zondag 4 september: Dr. J. Dossche
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- ma. 5 september: Dr. P. Van Renterghem
- di. 6 september: Dr. P. Moisse
- wo. 7 september: Dr. P. Moisse
- do. 8 september: Dr. P. Moisse
zaterdag 10 september: Dr. L. Van Poucke
zondag 11 september: Dr. D. Van Renterghem
- ma. 12 september: Dr. P. Moisse
- di. 13 september: Dr. L. Van Poucke
- wo. 14 september: Dr. S. De Rekeneire
- do. 15 september: Dr. W. Standaert
zaterdag 17 september: Dr. P. Moisse
zondag 18 september: Dr. P. Moisse
- ma. 19 september: Dr. D. Van Renterghem

- di. 20 september: Dr. J. Dossche
- wo. 21 september: Dr. A. Van Hecke
- do. 22 september: Dr. I. Lampens
zaterdag 24 september: Dr. P. Moisse
zondag 25 september: Dr. P. Moisse
- ma. 26 september: Dr. G. Dujardin
- di. 27 september: Dr. K. Vanderlinden
- wo. 28 september: Dr. J. Ossieur
- do. 29 september: Dr. L. Van Poucke
zaterdag 1 oktober: Dr. P. Moisse
zondag 2 oktober: Dr. P. Moisse
- ma. 3 oktober: Dr. L. Van Poucke
- di. 4 oktober: Dr. P. Moisse
- wo. 5 oktober: Dr. P. Van Renterghem
- do. 6 oktober: Dr. G. Vande Casteele
zaterdag 8 oktober: Dr. G. Vande Casteele
zondag 9 oktober: Dr. G. Vande Casteele
- ma. 10 oktober: Dr. P. Moisse
- di. 11 oktober: Dr. P. Moisse
- wo. 12 oktober: Dr. P. Moisse
zaterdag 15 oktober: Dr. P. Van Renterghem
zondag 16 oktober: Dr. P. Van Renterghem
zaterdag 22 oktober: Dr. P. Moisse
zondag 23 oktober: Dr. P. Moisse

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

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, tel. 09 281 13 56 (7 dagen op 7)
• Thuisverpleging Soberon Koen, 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, tel. 09 371 43 35 (24 uur op 24, 7 dagen op 7), www.wgkovl.be
• Solidariteit voor het Gezin vzw, tel. 09 264 18 11 (24 uur op 24, 7 dagen op 7), www.
solidariteit.be
Wachtdienst Gentse Dierenartsen: 09 217 00 62

11.11.2011
11 november 2011 wordt een historische datum. Het 11.11.11comité wil er in samenwerking met de GROS (Gemeentelijke
Raad voor OntwikkelingsSamenwerking) een feestelijke editie
van maken. Het programma zal in de loop van september
bekend zijn. Houd de gemeentelijke website in de gaten en
zeker de volgende Infokrant die verschijnt eind oktober.
Wens je het programma te ontvangen in je mailbox zodra het
beschikbaar is? Stuur dan een mail naar 11.11.11-depinte@
skynet.be.

Wereldwinkeldag op zaterdag 15 oktober
De week van de fair trade vindt dit jaar plaats van 5 tot 15 oktober en wordt traditiegetrouw
afgesloten met de wereldwinkeldag. Die dag is de wereldwinkel ononderbroken open van 10 tot
18 uur. Alle bezoekers kunnen wijn en versnaperingen proeven, ontvangen een klein cadeautje en
kunnen deelnemen aan een tombola.
De wereldwinkel vind je in Polderbos 2A (onder het jeugdhuis) en is iedere woensdag en zaterdag
open van 10 tot 12 en van 14 tot 18 uur.

ocmw
Uitbreiding sociaal verhuurkantoor
Oprichting SVK Leie en Schelde

Het Sociaal Verhuurkantoor De Pinte-Gavere-Nazareth werd opgericht door de
OCMW’s van De Pinte, Gavere en Nazarth op 17 januari 2007 om het aanbod van
kwaliteitsvolle en betaalbare woningen te verhogen voor personen en gezinnen die
door hun maatschappelijke situatie geen of weinig kansen hebben om op de bestaande huisvestingsmarkt aan bod te komen.
Op vraag van de OCMW’s van Merelbeke, Melle en Sint-Martens-Latem werd hun toetreding besproken
en de uitbreiding met deze drie OCMW’s voorbereid. Op woensdag 29 juni 2011 zijn de OCMW’s officieel
toegetreden.
Een naamswijziging drong zich op, zodat werd geopteerd voor de naam ‘SVK Leie en Schelde’.
Het SVK Leie en Schelde heeft als einddoel een minimum van 60 woningen in te huren in de regio De
Pinte, Gavere, Nazareth, Melle, Merelbeke en Sint-Martens-Latem. Op dit ogenblik heeft het SVK 35 huurwoningen.
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Gezocht: woningen en appartementen te huur
Gezocht:
Eigenaars van woningen en appartementen
• met een, twee of meer slaapkamers
• in De Pinte, Gavere, Nazareth, Melle, Merelbeke en Sint-Martens-Latem
• eventueel met nood aan verfrissings- of opknapwerk
Aanbod:
• gegarandeerde stipte betaling van huurgeld
• correcte opvolging van de huurders
• accurate informatie in verband met renovatie en subsidies
Interesse?
Contacteer Sociaal Verhuurkantoor Leie en Schelde:
Leen Van Deynze , Burchtweg 7, 9890 Gavere, Tel. 09 389 69 76, e-mail: Leen.VanDeynze@ocmwgavere.be

politie
Politie Schelde-Leie organiseert Terug-naar-school Actie
Het begin van het nieuwe schooljaar is de ideale gelegenheid om ouders en kinderen te sensibiliseren rond veiligheid in het verkeer. De hele maand september zal de lokale politie Schelde-Leie
toezicht houden in de schoolomgeving, gericht op het dragen van de veiligheidsgordel en het
gebruik van de (juiste) kinderzitjes.
Wie het goed doet, zal beloond worden. En wie niet, kan een boete oplopen …
Waarom deze actie?
De veiligheidsgordel redt levens! De gordel beschermt zowel voorin als achterin tegen zware verwondingen. Hij voorkomt dat je met je hoofd tegen de voorkant van de wagen smakt of dat je van
achter naar voor geslingerd wordt. De gordel vermindert het gevaar voor schedeltrauma’s met meer
dan 40 % en de kans op overlijden of zware letsels met 50 %!
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Zo zit je gordel goed
• De bovenste riem loopt over de schouder, niet te dicht bij de hals.
• De onderste riem loopt over de bovenkant van de dijen en rust op de heupbeenderen. Ben je
zwanger, dan zit de onderste gordel onder je buik.
• De riem moet strak zitten, zodat je tegen de zetel aangedrukt blijft bij hevige schokken.
Algemene regel
• In een personenwagen is voor elke passagier een veiligheidsgordel voorzien.
• Er mogen niet meer personen plaatsnemen dan er veiligheidsgordels zijn.
• Iedereen moet de veiligheidsgordel dragen van zodra de wagen op de openbare weg rijdt.
Kinderen klikvast in de auto!
Kinderen jonger dan achttien jaar en kleiner dan 1,35 m moeten vervoerd worden in een goedgekeurd kinderzitje. Een kinderzitje is goedgekeurd als het voldoet aan de Europese veiligheidsnorm,
wat je kunt zien aan het ECE-label (= een cirkel met ‘E’ gevolgd door een cijfer).
Wanneer het kind meer dan 15 kg weegt, mag een verhogingskussen gebruikt worden. Kinderen
groter dan 1,35 m moeten enkel de veiligheidsgordel dragen.
Achterin mag een derde kind van meer dan drie jaar en kleiner dan 1,35 m in het midden plaatsnemen en enkel de gordel gebruiken als er al twee kinderzitjes gebruikt worden.
Er mogen in elk geval nooit meer kinderen vervoerd worden dan er zitplaatsen zijn.
Meer weten? Surf naar www.wegcode.be.
www.depinte.be

Opgeruimd staat netjes

Ook geen uitwerpselen van paarden op openbare weg
Het reglement gemeentelijke administratieve sancties bepaalt dat eigenaars of begeleiders van
honden en rijdieren er voor moeten zorgen dat deze dieren de openbare ruimte niet bevuilen met
hun uitwerpselen. Ze zijn verplicht deze uitwerpselen onmiddellijk te verwijderen.
Alvast bedankt om hier rekening mee te houden en de nodige voorzorgen en/of maatregelen te
nemen.
De geldboete voor sluikstorten (ook het bovenstaande hoort daarbij) bedraagt 50 euro (en kan
oplopen tot 250 euro bij herhaling).
Het volledige reglement vindt u op www.depinte.be (via Zoeken op ‘gas’).

nieuws uit de raden
Samenvatting van de gemeenteraad van 16 mei 2011
• Kennisname ontslag raadslid An Wille. Eedaflegging en installatie van Marc De Bruycker als nieuw
gemeenteraadslid.
• Kennisname goedkeuring provinciegouverneur van jaarrekening 2009 van OCMW De Pinte.
• Goedkeuring voorgestelde kapitaaloperatie van de intercommunale vereniging Imewo.
• Intekening financiering investeringsbeleid hernieuwbare energie Finiwo.
• Goedkeuring ontwerp fietspaden Keistraat en Mieregoed.
• Goedkeuring ontwerp, bestek en raming voor de wegenis- en rioleringswerken in de Nazarethstraat en Leeuwerikstraat. Het krediet is voorzien in het investeringsbudget 2011 (150 000
euro) en 2012 (100 000 euro).
• Goedkeuring jaarverslag en jaarrekening 2010 van de Interlokale Vereniging Burensportdienst
Leiestreek.
• Goedkeuring plan van aanpak voor de realisatie van een nieuw sportcomplex op Moerkensheide.
TMVW wordt belast met de uitvoering van de opdracht.
• Goedkeuring uitbreiding Sociaal Verhuurkantoor met de OCMW’s van Melle, Merelbeke en
Sint-Martens-Latem.
• Gunstig advies voor rekening 2010 van de Kerkfabriek Sint-Nicolaas van Tolentijn.
• De raad beslist de private percelen langs het tracé van de rioleringswerken in de Nazarethstraat
en Leeuwerikstraat te verplichten over te gaan tot een volledige scheiding van de vuilwater- en
hemelwaterstromen op hun private terrein, met een gescheiden aansluiting op het rioleringsnet.
De gemeente De Pinte voorziet een tussenkomst voor de uitvoering van deze aanpassingswerken
op privéterrein. Deze gemeentelijke tussenkomst omvat:
- het aanstellen (via TMVW-Aquario) van een ontwerper voor de opmaak van een uitvoeringsplan
en meetstaat
- een tussenkomst in de kosten voor de uitvoering van de aanpassingswerken van 50 % van de
kosten op basis van de voorgelegde facturen met een maximum tussenkomst van 1 000 euro per
aan te sluiten woning.
Deze subsidieregeling is geldig tot en met 30 juni 2013.
• Goedkeuring statuten en subsidieaanvraag van Interlokale Vereniging ‘Woonwijzer Leie Schelde’.
Punten aangevraagd door raadsleden:
• Bespreking gevaarlijke verkeerssituatie Baron de Gieylaan (De Pinte), Jean Baptiste de Gieylaan
(Gent) en Hemelrijkstraat (Gent): filevorming, sluipverkeer, gevaarlijke situaties voor de fietsers.
Er wordt hieromtrent al samengewerkt met de Stad Gent, maar er zal opnieuw formeel contact
opgenomen worden.
• Bespreking heraanleg en herstelling fietspaden Klossestraat. De werken zijn voorzien.
• Bespreking verkeerssituatie Keistraat (stuk Te Lande – Rosdamstraat): aanleg fietspad. Er wordt
voorgesteld om dit voor te leggen aan de adviesraad voor Veiligheid en Verkeer.
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De Pintse Dorpsfeesten - Kermis
Zondag 11 september 2011

Pintefeest
Rommel- & brocantemarkt, Groenstraat en park Viteux van 10 tot 18 uur
11.30 uur: Aperitiefconcert voorkant Kasteel Viteux, opgeluisterd door het Harmonieorkest
De Pinte (gratis toegang)
34e Braderie
14 tot 20 uur in het centrum (Baron de Gieylaan, Groenstraat, Pintestraat)
Gemeenteplein: doorlopend: Politie met motor, infostand en verkeerspark
Vrije basisschool: sportanimatie georganiseerd door Sportdienst De Pinte
Podiums: muzikale optredens in diverse horecazaken
tussen 14 uur en 20 uur (op het parcours)
			
Kinderrommelmarkt en animatie - Pintestraat van 14 tot 18 uur
Springkasteel (gratis) ter hoogte van Lingerie Dinou, Pintestraat
Springballenrace, speelkoffers met medewerking Speelpleinwerking Amigos
Luto’s Bungo Fun: jumptrampoline
Kindergrime en ballonplooien
Wagenspel ‘Leentje uit ’t Hemelrijk’ opgevoerd door toneelgezelschap Sint-Martens-Latem.
Opvoeringen om 16 uur en 18 uur (Pintestraat)
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Doorlopende straatanimatie:
• Levende standbeelden
• Steltlopers
• Wievieneke and his singing Puppets
• ’t Orgeltje door Maurice Wouters (Cyriel uit Wittekerke)
• Clown Toby en clochard Kamiel
• De rustende Moeders
• Streetband ‘De wandelende stipjes’
• Wally Rocky, straatmuzikant
• Politieagent op stelten
• Wonderwijs: mobiele gratis tombola met animator
• Dansgroep DanceReaction
Parking Domein Begonia wordt voor iedereen opengesteld op zondag 11 september.
Zie ook: www.pintefeest.be
Organisatie: Gemeente De Pinte, werkgroep ‘depdorpsfeesten’, middenstanders en horecauitbaters
Contactpersonen: Isabel Coppens (tel. 09 280 80 89), Luc Dekimpe (tel. 0476 34 62 96) en
Bertrand De Bie (tel. 09 282 74 16)
Gedrukt op gerecycleerd papier met vegetale inkten
en zonder gebruik van vluchtige organische stoffen (VOS).
www.depinte.be

