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Week van de Amateurkunsten | zie pag. 15
Workshop lightgraffiti | zie pag. 25
Start nieuwe lessenreeks Nordic Walking | zie pag. 22
Belgerinkel | zie pag. 7
Week van de Opvoeding: vormingen en workshops | zie pag. 26
Mobiele fair trade dag | zie pag. 11
Bloemenmarkt | zie pag. 17
Cafeest: feesten in kasteelpark Viteux | zie achtercover
Zitdag invullen belastingaangifte | zie pag. 6
Opening natuurbeleefpad ‘De Magische Meersen’ | zie pag. 13
Opleiding reanimeren en defibrilleren | zie pag. 30
Gemeentelijke fietstocht | zie pag. 16
Roefeldag | zie pag. 25

Sluitingsdagen gemeentehuis, OCP, bibliotheek, containerpark:
dinsdag 1 mei 2012 (Dag van de Arbeid), donderdag 17 mei 2012 (Hemelvaartsdag), vrijdag
18 mei 2012 (brugdag), zaterdag 19 mei 2012 (OCP en containerpark wel open), zondag
27 mei 2012 (Pinksteren), maandag 28 mei 2012 (pinkstermaandag)
De bibliotheek is eveneens gesloten van zaterdag 28 april (11.30 uur) tot en met zaterdag
5 mei 2012 (uitzonderlijke sluiting).
Het OCP is ook gesloten op dinsdag 19 juni 2012 (personeelssportdag) en de sportzalen van
het OCP en de gemeenteschool zijn gesloten van maandag 25 tot en met donderdag 28 juni
2012 (herbelijning zalen).

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

Infokrant
mei-juni 2012

Agenda mei - juni 2012
Meer informatie over de activiteiten in De Pinte vind je op www.UiTindepinte.be, zie ook
www.uitinvlaanderen.be. Jouw eigen activiteiten in deze UiTagenda (voor juliaugustus 2012)? Voer ze in vóór 20 mei 2012 via www.UiTdatabank.be.
vr. 24/4 (tot 26/5) - De Pinte
Week van de
Amateurkunsten | zie pag. 15
Gemeente De Pinte
Degenhard De Smet: 09 280 98 50

za. 5/5

za. 5/5

za. 5/5

mei
wo. 2/5

do. 3/5

do. 3/5

2

do. 3/5

vr. 4/5

za. 5/5

om 15 uur - OCP - gratis
Workshop lightgraffiti | zie pag. 25
Gemeente De Pinte
Sharon Delabie: 09 280 98 51
om 10 uur - Home Lichtervelde /
Eke
Opluisteren mis
Seeveringa-koor
Eddy Detemmerman: 09 385 57 77

za. 5/5

za. 5/5

van 16.30 tot 17.30 uur - OCP € 15 (inwoners) / € 20
Start lessenreeks Nordic
Walking | zie pag. 22
Gemeente De Pinte
Sportdienst: 09 280 98 40
om 20 uur - OCP
Concert ‘Waw! Amateurkoren!’
| zie pag. 15
Canticorum, Seeveringa-koor,
Vocaal Ensemble Seicento en
Suverlike
Degenhard De Smet: 09 280 98 50
vanaf 19 uur - Moerkensheide deelname: € 5 / € 1 (kind), kijkers
gratis
9e Bodysol Jogging | zie pag. 19
Voetbalclub Jong & Vlug DP en
Joggingclub DP
www.jvdepinte.be
om 7 uur - onder Grenadiersbrug,
kant Semmerzake - gratis
Ochtendwandeling in de
Kriephoek en Bolveerput
Natuurpunt Boven-Schelde
Guy Huylebroeck: 0473 89 42 09

za. 5/5

zo. 6/5

zo. 6/5

di. 8/5

www.depinte.be

om 14.30 uur - Zoete Zonde,
Bosstraat 1 / Munte - gratis
The Big Five: alle Belgische
salamanders op een namiddag
(wandelen en salamanders
zoeken)
Natuurpunt Boven-Schelde
Dominique Verbelen: 0484 11 98 99

di. 8/5

om 20 uur - Begonia, Pintestraat
29 - € 2
Vrouwenpraatcafé:
Stamceltransplantatie, een
stand van zaken door prof.
Tessa Kerre
Curieus DP-Z
Eliane Plastria: 09 282 60 98

van 14 tot 17 uur - OCP - gratis
UiTbeurs: met standen van tal
van verenigingen | zie pag. 16
Gemeente De Pinte
Degenhard De Smet: 09 280 98 50

wo. 9/5

om 19.30 uur - JC Molenbeek
(kleine zaal), Hundelgemsestw.
445 / Merelbeke - gratis
‘De mini moestuin, zelf potverse
groenten kweken’
Velt Scheldevallei
Liesbet Bockstaele: 09 210 32 75

do. 10/5

om 9 uur - Ovenveldstr. 9 / Melle
- gratis
Petanquetornooi Gent M.VL.
Okra DP
Eric Baerts: 09 282 54 87

vr. 11/5

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

vr. 11/5

om 18.45 uur - ingang kasteel,
Leeuwergem 1 / Zottegem - € 5
(leden) / € 7 - inschrijven nodig
Bezoek kasteel, rondgang door
baron en barones Bauduin della
Faille d’Huysse
Velt Scheldevallei
Geert Declercq: 09 384 33 48

vr. 11/5

om 20.30 uur - OCP - € 12,5 / € 15
Muziektheater ‘NU(e)’
Muziektheater Wendi Ostir
www.nu-e.tk

za. 12/5

om 7 uur - parking Yachtdreef
(Watersportbaan) / Gent - gratis,
kostendelend vervoer
Steltlopertocht in het Gentse
Natuurpunt Boven-Schelde
Geert Spanoghe: 0478 28 15 23

za. 12/5

van 13.30 tot 16.30 uur gemeenteplein - gratis
Mobiele Fair trade dag | zie pag. 11
Gemeente De Pinte
Mariska Samyn: 09 280 80 98

zo. 13/5

om 9 uur - kerk Melsen,
Melsenstraat 0 - gratis
Natuurwandeling van
Melsendorp naar het
natuurreservaat ‘D Putten’
Natuurpunt Boven-Schelde
Fernand Daenekynt: 0494 94 74 68

van 14 tot 17 uur - Drapstraat 16 /
Nazareth - gratis
Openstelling museum
Scheldeveld
Heemkring Scheldeveld
Couck - Van Twembeke:
09 282 70 42
om 15.30 uur - Oostakker - Lourdes
Parochiale bedevaart, ophalen
zieken
Ziekenzorg DP
Magda Beschuyt: 09 282 36 94
vanaf 17 uur (opstellen vanaf 14
uur - helpers welkom) - Eekbulk
19 - 36 (niet toegankelijk voor
doorgaand verkeer) - Iedereen
welkom, inschrijven enkel nodig
voor het eten
Wijkfeest
Wijkcomité Eekbulk
Evelyne Gomes: 09 282 40 74
vanaf 9 uur - Moerkensheide gratis
12e Bodysol-Patrick Cup
(minivoetbaltornooi) | zie pag. 19
Voetbalclub Jong & Vlug DP
www.jvdepinte.be
vanaf 10 uur - Moerkensheide gratis
12e Bodysol-Patrick Cup
(minivoetbaltornooi) | zie pag. 19
Voetbalclub Jong & Vlug DP
www.jvdepinte.be
om 15 uur - Domein Scheldevelde
- € 12
Wandeling door de renaissance
| zie pag. 17
Vocaal Ensemble Seicento
Micheline Meirlaen: 09 385 56 33
om 19.30 uur - OCP - € 5
Week v/d Opvoeding:
‘Luister nu eens naar mij’
| zie pag. 26
Opvoedingspunt: 09 280 93 07

Zie www.UiTindepinte.be voor meer info.

zo. 13/5 van 8 tot 12 uur - Dorp
Bloemenmarkt Zevergem
| zie pag. 17
De Wezel
www.dewezel.be
di. 15/5 om 12.30 uur - JC Brieljant /
Deinze - gratis
Week v/d Opvoeding: ‘Visie op
werken met maatschappelijk
kwetsbare gezinnen …’
| zie pag. 26
Opvoedingspunt: 09 381 68 70
wo. 16/5 om 19.30 uur - Bolleboos / Nevele
- gratis - inschrijven voor 14/5
Week v/d Opvoeding:
‘Opvoeden: verbinding
vasthouden …’ | zie pag. 26
Opvoedingspunt: 09 371 93 44

di. 23/5

vanaf 13.30 uur - OCP - € 5 /
gratis (kind)
Week v/d Opvoeding:
‘Opvoeden is … voor iedereen
anders’ | zie pag. 26
Opvoedingspunt: 09 280 93 07

do. 31/5

van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16
uur - raadzaal gemeentehuis
Zitdag invullen
belastingaangifte | zie pag. 6
Gemeente De Pinte en FOD
Financiën: 09 280 80 89

do. 24/5

om 19 uur - Boldershof
Kookles: workshop met 5
ingrediënten
KVLV Zevergem
Kristien Morel: 09 245 03 09

do. 31/5

om 19 uur Boldershof
Kookles: Scandinavië op je bord
KVLV Zevergem
Kristien Morel: 09 245 03 09

vr. 25/5

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

vr. 25/5

wo. 16/5 om 20 uur - Bondslokaal
Handreflexologie
Gezinsbond DP
Inge Temmerman: 09 282 86 96
vr. 18/5 om 14 uur - OCP - gratis
Fietsen (25 km)
Okra DP
Arnold Hanssens: 09 281 10 67

za. 26/5

vr. 18/5 om 19.30 uur - OCP
Dansoptreden ‘Iedereen
prinses’
Studio Minne
www.studiominne.be

om 20 uur - OCP
Lenteconcert (dirigent:
Dimitri Bracke) i.s.m. het
11.11.11-comité De Pinte,
gastoptreden van Lieven
Tavernier
Harmonieorkest De Pinte
Yves Gazelle: 0476 28 55 07
vanaf 19.30 uur - Kasteelpark
Viteux - gratis
Cafeest: Radio Negra,
Headphone, The Vicious
| zie achtercover
Werkgroep ‘depdorpsfeesten’
www.cafeest.be

zo. 20/5 om 15 uur - OCP
Dansoptreden ‘Iedereen
prinses’
Studio Minne
www.studiominne.be

zo. 27/5

zo. 27/5

ma. 21/5 om 19.30 uur - Sociaal Huis
Nazareth - gratis
Week v/d Opvoeding: ‘Uit
elkaar? Wat nu?’ | zie pag. 26
Opvoedingspunt: 09 382 81 10
di. 22/5 om 14 uur - Maldegem
55+: bezoek firma ‘Pomme
Chanderelle’
Gezinsbond DP
A.Van Raemdonck: 09 282 78 88
di. 22/5 om 20 uur - De Rekkelinge /
Deinze - gratis
Week v/d Opvoeding: ‘Een
eigen willetje’ | zie pag. 26
Opvoedingspunt: 09 381 68 70

ma. 28/5

ma. 28/5

vr. 1/6

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

vr. 1/6

(15 en 29/6) om 19 uur Bondslokaal - € 25 /€ 30
Cursus Digitale fotografie
Gezinsbond DP
Geert Verhenne: 09 281 26 34

vr. 1/6

om 20 uur - Kerk De Pinte - € 10
/ € 12
Benefietconcert | zie pag. 18
Nona: 09 282 85 78

za. 2/6

(en 3/6) van 10 tot 18 uur Merelbeke: Roskamstraat 20
en Kerkstraat 56 / Dikkelvenne:
Kouterstraat 19 en Eikstraat 9
Open ecotuinweekend
Velt Scheldevallei
roland.deblauwer@skynet.be

za. 2/6

vanaf 11.30 uur - Kasteelpark
Viteux - gratis
Parkfeest: optredens en
activiteiten | zie achtercover
Werkgroep ‘depdorpsfeesten’
www.cafeest.be

van 14 tot 17 uur - Drapstraat 16 /
Nazareth - gratis
Openstelling museum
Scheldeveld
Heemkring Scheldeveld
Couck - Van Twembeke:
3
09 282 70 42

zo. 3/6

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

tussen 14 en 14.30 uur - Kerkplein
De Pinte - € 2 / gratis (- 12 j.)
Fiets je Fit in het Land van
Nevele (ca. 40 km)
CM DP en Pasar DP
CM: 09 234 62 20
www.pasar.be

di. 5/6

Paleastra / Deinze - € 5 inschrijven voor 23/5
Senior Sportief | zie pag. 23
Gemeente De Pinte
Sportdienst: 09 280 98 40

do. 7/6

om 19.30 uur - Boldershof
Bloemschikken
KVLV Zevergem
Mia Dejager: 09 220 84 51

vr. 8/6

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

za. 19/5 van 13.30 tot 18 uur - Domein
Scheldevelde - supporters welkom
Viswedstrijd 2 Kampioenschap
2012
De Scheldeveldevissers
Werner De Klerck: 09 282 99 01
za. 19/5 om 15 uur en 19.30 uur - OCP
Dansoptreden ‘Iedereen
prinses’
Studio Minne
www.studiominne.be

juni

om 9 uur - Bondslokaal - € 15 /
€ 10
Gezinsfietstocht
Gezinsbond DP
Frans Naessens: 09 282 58 37
vanaf 14 uur - De Pinte
Pinksterwielergala
| zie pag. 18
Wielerclub De Pinte
Chris Folens: 0479 33 99 37

vr. 8/6

om 19.30 uur - Bondslokaal - € 20
/ € 25
Exotisch koken
Gezinsbond DP
Greet Vanderbiesen: 09 282 85 77

za. 9/6

om 11 uur - De Ceder / Astene
Startdag Curieus OostVlaanderen
Curieus DP-Z
Monique Van Ginderdeuren:
09 282 75 15

za. 9/6

van 13.30 tot 18 uur - Domein
Scheldevelde - supporters welkom
Viswedstrijd 3 Kampioenschap
2012
De Scheldeveldevissers
Werner De Klerck: 09 282 99 01

di. 12/6

wo. 13/6

vr. 15/6

om 20 uur - Begonia, Pintestraat
29 - € 2
Vrouwenpraatcafé:
Schoonheidsidealen door de
eeuwen heen door Saskia
Peeters
Curieus DP-Z
Eliane Plastria: 09 282 60 98
om 14 uur - raadzaal
gemeentehuis
Politieke actualiteit door
Vice-Eerste Minister Steven
Vanackere
CD&V Senioren DP-Z
Odette Pieters: 09 282 20 30
om 14 uur - OCP - gratis
Fietsen (25 km)
Okra DP
Arnold Hanssens: 09 281 10 67

za. 16/6 om 7.50 uur - Kerkplein Eke - € 17
(excl. middagmaal) / € 51 + € 2
voor niet-leden - inschrijven nodig
voor 4/6
Dagtrip Poperinge, Cassel,
Saint Omer
Velt Scheldevallei
Guido Duprez: 09 385 60 03

zo. 10/6 om 10.30 uur - Blijpoel - gratis
Opening natuurbeleefpad
‘Magische Meersen’ | zie pag. 13
Gemeente De Pinte
Mariska Samyn: 09 280 80 98

za. 16/6

zo. 17/6

di. 12/6 om 19.30 uur - raadzaal - gratis
Opleiding reanimeren en
defibrilleren | zie pag. 30
Gemeente De Pinte
Bob Lentacker: 09 280 98 46

van 14 tot 17 uur - containerpark
- gratis
Demo composteren | zie pag. 10
Gemeente De Pinte
Ingrid Scheerlinck: 09 280 80 24
om 14 uur – kerk Schelderode,
Gaversesteenweg 0 - gratis
Insectentocht op rechteroever
v/d Schelde
Natuurpunt Boven-Schelde
Christiaan De Schuijmer:
0495 86 29 18

vr. 22/6

om 9 uur - OCP - gratis
Dagfietstocht
Okra DP
Eric Baerts: 09 282 54 87

vr. 22/6

gemeenteplein - gratis
Onthulling gemeentegedicht
| zie pag. 15
Gemeente De Pinte
Degenhard De Smet: 09 280 98 50
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za. 23/6

van 10 tot 13 uur - Warandestraat
6 / Merelbeke-Melsen kostendelend - inschrijven nodig
Vegetarische barbecue
Velt Scheldevallei
Annemie De Kocker: 09 384 66 97

za. 23/6

zo. 24/6

zo. 24/6

zo. 24/6

zo. 24/6

zo. 24/6

di. 26/6

vr. 29/6

vr. 29/6

za. 30/6

za. 30/6

De vlieg van UiT wijst u de weg naar activiteiten voor kinderen.

www.depinte.be

vanaf 18.30 uur - Scoutslokaal,
Sportwegel 7 - € 8 / € 6 (kind)
Barbecue als afsluiting
scoutsjaar
Eenheidscomité De Havik
Wim Dotselaere: 0473 58 12 85
vanaf 9 uur - Het Wijngaardeke
Straatfeest met ontbijt en
boldertornooi | zie pag. 17
Buurtvereniging Het Wijngaardeke
Willy Hoof: 09 336 27 50
tussen 9 en 14 uur - verschillende
startplaatsen - gratis
9e Fietsfeest Leiestreek
Toerisme Leiestreek i.s.m. Pasar
www.toerisme-leiestreek.be
om 9.50 uur - gemeenteplein gratis
Gemeentelijke fietstocht en
bekendmaking winnaars
Belgerinkel (om 12 uur)
| zie pag. 16
Gemeente De Pinte: 09 280 80 89
vanaf 11 uur - Begonia / Home
Thaleia
Eetfestijn en opendeurdag
| zie pag. 30
Home Thaleia: 09 280 23 10
om 13.30 uur - inschrijven nodig
Verwenfietstocht (ca. 30 km)
Wijk Zwartegat
Marc De Vriendt: 09 385 73 83
om 14 uur - Bondslokaal - € 2 / € 5
55+: Mosterd
Gezinsbond DP
A. Van Raemdonck: 09 282 78 88
(tot 1/7) om 7 uur – parking
Yachtdreef (Watersportbaan)
/ Gent - €80 (leden) / € 100,
kostendelend vervoer
Vogelweekend in de Westhoek
Natuurpunt Boven-Schelde
Guy Huylebroeck: 0473 89 42 09
om 19 uur - parking domein
Scheldevelde - gratis
Landschapsecologische en
historische wandeling
Natuurpunt Boven-Schelde
Walter Galle: 0499 94 90 87
De Pinte en omgeving - gratis
Roefeldag | zie pag. 25
Gemeente De Pinte
Sharon Delabie: 09 280 98 51
van 13.30 tot 18 uur - Domein
Scheldevelde - supporters welkom
Wedstrijd 2 vissen ‘Enkel met
levend aas’
De Scheldeveldevissers
Werner De Klerck: 09 282 99 01

ruimtelijke ordening &
werken
17 bijkomende parkeerplaatsen aan het station
Werken
Polderdreef
tot half juli 2012
Zie www.depinte.be
voor info

Om de parkeermogelijkheden aan het station te verbeteren werd er op 21 juni 2010 door de gemeenteraad beslist om langs de toegangsweg naar de groendienst van de Stad Gent (hoek Julien
Anthierenslaan - Stationsstraat) bijkomende parkeerplaatsen aan te leggen.
Na de opmaak van een ontwerp en het doorlopen van de bouwaanvraagprocedure werd op
9 januari 2012 opdracht gegeven aan een aannemer om deze werken uit te voeren. Deze werken
zijn intussen uitgevoerd zodat er nu zeventien bijkomende parkeerplaatsen beschikbaar zijn in de
onmiddellijke omgeving van de stationsingang.

Wegomleggingen
Bodysol-jogging JV De Pinte op vrijdag 4 mei 2012

JV-De Pinte organiseert op vrijdag 4 mei 2012 de negende Bodysol-jogging ter hoogte van
Moerkensheide met het volgende programma:
om 19.00 uur lopen de kinderen rond de voetbalvelden
om 19.30 uur start de eigenlijke jogging (voetbalveld - domein Moerkensheide - Vennenbos K. Fabiolalaan - Graaf Goethalslaan - Polderdreef - Minnestede - Dryhoek - Toutefais - Hageland
- Moerkensheide)
De weggebruikers dienen de looprichting te volgen (uitgezonderd in de Polderdreef) en mogen de 5
straten niet in tegengestelde richting inrijden.

Wielerkoers op maandag 28 mei 2012
| zie pag. 18.
Kermis en Cafeest op 26 en 27 mei 2012
Centrum De Pinte afgesloten | zie achtercover
Straatfeest ‘Het Wijngaardeke’ op 24 juni 2012

Het Wijngaardeke in Zevergem (van de Molenstraat tot Pont-Noord) zal verkeersvrij gemaakt worden
op zondag 24 juni 2012 van 9 tot 20 uur ter gelegenheid van het straatfeest van ‘Het Wijngaardeke’.
De straat is wel toegankelijk voor plaatselijk verkeer.

Wielerwedstrijd Young Schelde CT vzw op zondag 24 juni 2012

Op zondag 24 juni 2012 tussen 13 en 18.30 uur zal er een wielerwedstrijd plaatsvinden in Zevergem:
Pont-Noord, Blijpoelstraat en Scheldehout. De omloop zal volledig verkeersvrij gehouden worden
met uitzondering van een deel van de openbare weg Pont-Noord, waar de helft van de rijbaan verkeersvrij zal zijn.
Er zal stilstaan- en parkeerverbod gelden in de Molenstraat, Blijpoelstraat en Scheldehout en op de
parking aan de kerk. Er zal ook een parkeerverbod gelden op een strook van 40 meter in de PontNoord ter hoogte van Kouterwegelken.
Er zal een omleiding voorzien worden via de Molenstraat.

leven & wonen
Aanpassing afbakening ‘blauwe zone
Sinds 3 april 2012 (beslissing gemeenteraad 2
april 2012) werd de bestaande parkeerregeling
met beperkte tijdsduur (‘blauwe zone’) aangepast:
de parkeerplaatsen in de Baron de
Gieylaan (vanaf het kruispunt Kerkplein
tot aan de rotonde ter hoogte van de
Kasteellaan) blijven binnen de ‘blauwe
zone’ met uitsluiting van de parking
aan de linkerzijde op het gemeenteplein (kant Kerkplein / naast de
frituur). Dit wil dus zeggen dat er op dit
deel van de parking opnieuw onbeperkt
geparkeerd mag worden.

Opnieuw onbeperkt parkeren op parking naast
frituur

Volgende zones blijven ongewijzigd:
	ter hoogte van het appartementsgebouw hoek Kerkplein - Polderdreef (kant Polderdreef):
negen parkeerplaatsen;
de openbare parking ter hoogte van Kasteellaan 2 (bpost): acht parkeerplaatsen;
parkeerplaatsen op de hoek Stationsstraat - Koning Albertlaan: negentien parkeerplaatsen.
Net zoals de voorbije maanden zal het bedrijf CityParking nv instaan voor de controle van de opvolging van deze parkeerregeling, aangezien de vaststellingen niet door de politiediensten uitgevoerd
kunnen worden.
Afschaffing retributie bewonerskaarten
De gemeenteraad heeft eveneens op 2 april beslist dat er niet langer een retributie van 25 euro
betaald moet worden voor de aflevering van een bewonerskaart. (De overige voorwaarden blijven
geldig.) Wie in het verleden 25 euro betaalde voor een bewonerskaart, zal zijn geld teruggestort
krijgen.
Wanneer moet de parkeerschijf gebruikt worden?
Elke dag, met uitzondering van zondag en feestdagen, en dit tussen 9 en 18 uur.

6

Zitdag belastingen op donderdag 31 mei 2011
Hulp nodig bij het invullen van de belastingaangifte?
De zitdag voor het invullen van de belastingaangifte in De Pinte vindt plaats op donderdag 31 mei
2012 van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.
Belastingplichtigen kunnen hun aangifte eveneens laten invullen bij de FOD Financiën, in het gebouw Zuiderpoort, Gaston Crommenlaan 6, 9050 Gent. Dit kan vanaf 2 mei tot 31 mei 2012 (van 9
tot 12 uur) en van 1 juni tot 29 juni 2012 (van 9 tot 15 uur). De uiterste datum voor het indienen van
de aangifte is 30 juni 2012).
Federale Overheidsdienst Financiën - Controle Personenbelasting Gent 12
Gaston Crommenlaan 6 bus 509, 9050 Gent
tel. 02 579 21 50

Jobstudenten gezocht
De gemeente werft jobstudenten aan voor de bibliotheek, met halftijdse prestaties voor de periodes
2 tot 12 juli, 30 juli tot 30 augustus, 1 tot 15 september 2012. Op de dag van de tewerkstelling dient
men minimum zeventien jaar te zijn.
Kandidaten kunnen zich aanmelden tot half mei bij Sabine Puype, sabine.puype@depinte.be, tel.
09 280 80 95.
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Met Belgerinkel naar de Winkel goes retro
Van 5 mei tot 10 juni
Georganiseerd door Gemeente De Pinte
De grootste fietscampagne van Vlaanderen dompelt zich dit jaar onder in nostalgie. De campagne
ademt de sfeer van de good old days toen iedereen nog de fiets nam.
Vandaag is fietsen nog altijd de beste manier om je dagelijkse inkopen te doen. Dat is wat Met
Belgerinkel naar de Winkel iedereen wil laten ervaren. Fiets van 5 mei tot 10 juni 2012 naar de winkel
en maak kans op een mooie retrofiets van Achielle. Of spaar voor een fleurige fietsmand van Who’s
That Girl om je boodschappen in te doen. Zo zet je jezelf en het milieu in de bloemetjes!
Met Belgerinkel naar de Winkel?
Het is de grootste fietspromotiecampagne in Vlaanderen, georganiseerd door Bond Beter Leefmilieu, UNIZO, CM en 200 Vlaamse
gemeenten. Elk jaar fietsen duizenden Vlamingen mee en ze worden
ervoor beloond.
Wie van 5 mei tot 10 juni 2012 boodschappen doet met de fiets, krijgt
in elke deelnemende winkel een stempel op de spaarkaart. Met een
volle spaarkaart maak je kans op een unieke Belgerinkel-fiets van
Achielle en andere mooie prijzen.
Hoe deelnemen?
Vanaf 5 mei 2012 krijg je bij de hierna vermelde deelnemende fietsvriendelijke handelaars een
spaarkaart. Die handelaars herken je aan de affiche in de etalage.
Voor elk fietsbezoek krijg je een stempel. Een volle spaarkaart met zeven stempels bijeen gefietst?
Dan doe je niet alleen mee aan de tombola maar kan je ook het unieke fietsmandje aan een gunstprijs van 17 euro bestellen. Na het bestellen van je fietsmandje deponeer je de kaart in de spaardoos
op de toonbank en neem je automatisch deel aan een tombola.
Waardevolle prijzen te winnen!
Door hun deelname aan de actie stellen de handelaars waardebonnen van 20 euro en 10 euro ter
beschikking, die op de slotdag verloot zullen worden onder de klanten die volle spaarkaarten hebben
binnen gebracht. Bovendien zullen deze prijzen nog verder aangevuld worden dankzij de financiële
steun van de gemeente De Pinte, die nog enkele unieke fietsmandjes en opnieuw een herenfiets en
de unieke retro-damesfiets van Achielle schenkt aan deze actie.
De afsluiting van de actie zal plaatsvinden op zondag 24 juni 2012 na afloop van de gemeentelijke
fietstocht (| zie pag. 16). Bij deze gelegenheid zal de lijst met de winnaars bekendgemaakt worden.
Welke handelaars doen mee aan deze actie?
Carrefour-Market
Aan de bocht 22
Optiek Het Oog
Baron de Gieylaan 5 A
Reiscenter Flash Travel
Baron de Gieylaan 6
Lingerie Agnes
Baron de Gieylaan 11
Axa Bank BVBA Peggy Meiresonne
Baron de Gieylaan 15
Baron de Gieylaan 20
Bakkerij Rutsaert
Louis Delhaize
Baron de Gieylaan 23
Fotografie Maes
Baron de Gieylaan 32
Baron de Gieylaan 33
Authentic Flowers
Frietkasteel
Baron de Gieylaan 34
Baron de Gieylaan 42
Apotheek Vermassen
Bookshop Marian
Baron de Gieylaan 63
Voeding Vyncke
Baron de Gieylaan 65
Bakkerij Van Hecke
Baron de Gieylaan 69
Slagerij Notebaert
Baron de Gieylaan 74
Standaard boekhandel
Baron de Gieylaan 1 bus 1
Fietsen/Bromfietsen Koen
Baron de Gieylaan 105A
Baron de Gieylaan 55
Chocolaterie Dossche
Baron de Gieylaan 72
Bakkerij Aernoudt
Florastraat 3
Gezinsbond De Pinte
Diensten gemeentehuis				K. Albertlaan 1
K. Leopoldlaan 26
RECORD Bank & Verzekeringen
Boeket De Pinte
Kasteellaan 27
Gemeentelijke Bibliotheek
Kerkplein 1
Kerkplein 4
VDK Spaarbank
Kerkplein 5
CM De Pinte
Juwelier Vanhoutteghem
Kerkplein 7
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Bakkerij Olivier
Langevelddreef 67
Tuin- en verhuurcenter Thienpont
Langevelddreef 8
Pintestraat 1
Bakkerij Hanssens
Heyse Kitchen Art
Pintestraat 5
Mari Mile Fashion store
Pintestraat 6
Keltra						Pintestraat 8
Multi Service Center (Schoenmakerij-Nieuwkuis)
Pintestraat  9
Apotheek Benedicte Van Heule
Pintestraat 17
‘t Afslankhuys De Pinte
Pintestraat 20
À propos objects bvba				
Pintestraat 37
De Wilde E. bvba Verf- & behangcentrum
Pintestraat 53
Lingerie Dinou
Pintestraat 57
Pintestraat 85
Slagerij André Haerinck
Oxfam-Wereldwinkel
Polderbos 2A
Ontmoetingscentrum Polderbos
Polderbos 20
mmMIDI
Polderdreef 2/2
Elektro Chris Dhondt
Polderdreef 123

Kids-ID tijdig aanvragen!
Binnenkort komt de zomervakantie er opnieuw aan. Een periode waarin u, als ouder, vaak naar het
buitenland trekt met uw kinderen.
Voor reizen binnen Europa hebben de kinderen een Kids-ID nodig. Dit identiteitsdocument kost
3 euro, is drie jaar geldig en heeft een gemiddelde levertermijn van vijftien dagen.
Wanneer u echter te lang wacht met het aanvragen van dit identiteitsdocument, kan u dit handenvol
geld kosten (106 tot 170 euro, spoedprocedures). Het lijkt ons dan ook een goed moment om u er
nog eens aan te herinneren het Kids-ID tijdig aan te vragen.
Waarom een Kids-ID?
Goed beveiligde identiteitskaart voor kinderen jonger dan twaalf jaar.
Geldig reisdocument in Europa en enkele andere landen.
Telefoon-cascadesysteem “hallo-ouders” waardoor een verloren kind snel weer in contact
kan worden gebracht met zijn familie.
Hoe aanvragen?
Aanvraag bij de gemeente door de ouders of de personen die het ouderlijk gezag uitoefenen. De
aanvraag dient minstens twee weken voor het vertrek naar het buitenland te gebeuren in het bijzijn
van het kind (en pasfoto).
Prijzen en leveringstermijnen:
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Aanvraagprocedure

Leveringstermijn

Prijs

Normale procedure

2 weken (gemiddeld)

3 euro

Spoedprocedure

3 dagen

106 euro

Extreme spoedprocedure

2 dagen

170 euro

Het Kids-ID is drie jaar geldig.

Resultaten enquête Zchakel
Uit een eerdere bevraging van 3 juni 2009 - naar aanleiding van ‘Een beeld van Zevergem’, weet u
nog … ? - kon Zchakel - Overlegplatform Zevergem een beschrijving van Zevergem distilleren:
“Zevergem is een landelijke dorpsgemeenschap gelegen langs de Schelde, in de rust van de natuur.
De sympathieke Zevergemnaren leven in eenvoud. Toch zijn ze initiatiefrijk en kunnen ze in al hun
enthousiasme heel creatief uit de hoek komen.”
Naast een bevestiging van dat beeld is Zchakel in de verwerking van de vragenlijst ook veel te weten
gekomen over hoe men de toekomst ziet. Dit zijn de voornaamste aandachtspunten:
landelijke dorpskern en erfgoed beschermen
een beleid dat leidt tot een zo ecologisch mogelijk Zevergem
geluidshinder beperken
dienstverlening en communicatie in Zevergem zelf en in relatie tot De Pinte uitbouwen
Het doet deugd dat 219 inwoners de tijd genomen hebben om Zevergem - en zo ook Zchakel als
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schakel tussen Zevergem en De Pinte - beter te leren kennen. Zo blijven we samen zorg dragen voor
wat leeft in dat klein fijn dorpje. 219 keer dank.
Overlegmoment
Het tweede overlegplatform dat Zchakel organiseert zal plaatsvinden op 30 september 2012 in De
Veldblomme (Veldstraat 50, Zevergem) om 10.30 uur. Iedereen welkom!
Zchakel is een onafhankelijk overlegplatform van en voor Zevergem.

Fotowedstrijd ‘Zevergem anno 2012’
De fotowedstrijd wordt georganiseerd door Zchakel - Overlegplatform Zevergem en heeft tot doel
‘Zevergem anno 2012’ in beeld te brengen.
Iedereen kan gratis aan de wedstrijd deelnemen. Elke deelnemer mag maximum drie foto’s insturen.
De foto’s moeten genomen zijn in 2012. De foto’s, cd-rom met foto’s en het inschrijvingsformulier
dienen vóór 1 september 2012 afgegeven te zijn in Het Wijngaardeke 25, Zevergem, of bij een
bestuurslid van Zchakel.
Er wordt een selectie gemaakt uit alle ingezonden werken. Voorstelling van de inzendingen en proclamatie en bekendmaking van de winnaars gebeurt op 30 september 2012 om 11 uur tijdens het
tweede overlegplatform van Zevergem.
De winnaar ontvangt de titel ‘Fotograaf van Zevergem 2012’ en een daaraan gekoppelde prijs.
De deelnemende fotografen verlenen de toestemming om de ingediende foto’s te publiceren, zonder
dat hier enige vergoeding aan gekoppeld is.
Bij deelname stemt men in met de bepalingen van het reglement. Het volledige reglement en het
inschrijvingsformulier vindt u op www.depinte.be > Nieuws.
Deelnemen?
Inschrijven kan tot 1 september 2012 door:
een fotoafdruk van 20 op 30 cm bevestigd op stevig wit karton van 25 op 35 cm
en daarbij een cd-rom in te dienen
samen met het inschrijvingsformulier
bij: Het Wijngaardeke 25, 9840 Zevergem, of bij een bestuurslid van Zchakel
Lucas De Vocht, Het Wijngaardeke 25 (coördinator Zchakel)
Bart De Witte, Blijpoel 17
Nadine Bosmans, Molenstraat 10
Piet Bogaert, Molenstraat 22
Raf D’hossche, Pont Noord 117
en Gemeente De Pinte

Harmonieorkest De Pinte bestolen
Tussen 25 januari en 25 februari 2012 is er ingebroken in de – verlaten – Parochiezaal. In die ruimte
mag het harmonieorkest instrumenten opbergen die voor het ogenblik nergens anders een onderdak
hebben.
Wij kunnen niets anders bedenken dan dat de dader iemand is die wist dat er daar instrumenten voor
het grijpen lagen en bovendien in het bezit is van een sleutel. De ontvreemde instrumenten hebben
een waarde van om en bij de 6 000 euro, de huidige winkelwaarde kan geschat worden op een minimum van 20 000 à 25 000 euro (twintig- à vijfentwintigduizend, u leest het goed). Het gaat om dertien
klarinetten, een xylofoon, timbalen, conga’s, bongo’s, een rommelpot, een hoorn, een trombone, een
statievenzak, een bariton/tuba, een hobo en drie dwarsfluiten.
Naïef zoals we zijn hopen wij dat de dader wroeging zal krijgen en ons in alle stilte de gestolen goederen zal terug bezorgen!
Krijgt u toevallig iemand over de vloer die u een instrument komt aanbieden of hebt u een nuttige tip?
Neem alstublieft meteen contact op met de plaatselijke politie (tel. 09 280 80 40).
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milieu & duurzaamheid
Milieukalender
Taxusinzameling
Breng tussen 15 juni
en 31 augustus jouw
jong en zuiver taxussnoeisel naar het
containerpark
vergrootdehoop.be

Containerpark
Het containerpark is gesloten op vrijdag, zondag en op wettelijke feestdagen.
Composteren
Interesse in de aankoop van een compostvat, compostbak of wormenbak? Bestellen kan bij de milieudienst (tel. 09 280 80 24, milieudienst@depinte.be).
Compostvat: 13,5 euro*
Compostbak: 27 euro*
Wormenbak: 10 euro*
* levering aan huis inbegrepen
Beluchtingsstok: 2 euro
De compostvaten, -bakken en wormenbakken bestaan uit gerecycleerde kunststof.
Demonstraties composteren:
op zondag 13 mei van 10 tot 12 uur op de bloemenmarkt in Zevergem, Dorp;
op zaterdag 16 juni van 14 tot 17 uur op de demoplaats aan het containerpark. Meer info
kunt u lezen in het artikel ‘Juni compostmaand brengt nieuw leven in de kringlooptuin!’
| zie pag. 12
Herbruikbare goederen
De vzw Ateljee haalt gratis de herbruikbare goederen op. U kunt hen contacteren op het nummer
09 224 07 15 of een bericht sturen naar ophalen@uwkringwinkel.be. U kunt de herbruikbare goederen ook brengen naar de Kringwinkel, Slachthuisstraat 18 in Deinze (van maandag tot en met vrijdag
van 10 tot 17.30 uur en op zaterdag van 10 tot 16.30 uur).
Elektrische toestellen mogen zelfs defect zijn.
Meer informatie vindt u op www.uwkringwinkel.be
Klein Gevaarlijk Afval (KGA)
De inzameling vindt plaats op vrijdag 15 juni van 9 tot 12 uur op het dorp van Zevergem en van 13
tot 16 uur in de Kastanjestraat, op zaterdag 16 juni van 10 tot 16 uur aan de achterzijde van het
gemeentehuis.
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Raadpleeg de Ophaalkalender 2012 voor meer informatie betreffende de
afvalinzamelingen. Op www.depinte.be > Milieu en Duurzaamheid > Afval >
Milieukalender vindt u, naast de gewone afvalkalenders, ook een verwijzing
naar de online kalender van IVM om de ophalingen in De Pinte - Zevergem op
te vragen. U kunt hiermee op straat, maand en afvalfractie zoeken.
Indien u geen papieren versie van de ophaalkalender ontvangen hebt, kunt u
een exemplaar krijgen bij de milieudienst. De ophaalkalender 2012 is verschenen als onderdeel van het decembernummer 2011 van het IVMMagazine.

GFT-inzameling
De GFT-inzameling startte in maart 2011. Eén jaar later blijkt dat het gemeentelijk restafvalcijfer sindsdien serieus gedaald is. Bijna de helft van de
inwoners nemen deel aan deze selectieve inzameling. Dit betekent concreet een daling van 21,35 kg afval per inwoner, wat ons restafvalcijfer op
158,53 kg/inwoner brengt (tegenover 187 kg in 2010). Hiermee haalt De
Pinte eindelijk de opgelegde afvalnorm.
De hoofdbedoeling van het project blijft de selectieve afvalinzameling.
Alle ingezamelde GFT-afval wordt afgevoerd naar een vergistingsinstallatie
waarbij zowel compost als elektriciteit worden geproduceerd. Een win-win
situatie dus voor iedereen!

www.depinte.be

Groente- en fruitafval mag niet langer in de restafvalzak, dus moet er ofwel gecomposteerd worden of gebruik gemaakt worden van de GFT-container. In deze container kan ook tuinafval gestopt
worden zodat er minder naar het containerpark moet worden gegaan.
De GFT-container kunt u om de twee weken buitenzetten, samen het ander selectief ingezameld
afval: PMD en papier en karton. De vuilniszak wordt ook maar om de twee weken opgehaald, dus
deze mag u niet meer elke week buitenzetten. Op de afvalkalender staat aangeduid wanneer wat
wordt opgehaald.
Telkens als de container wordt buitengezet voor de ophaling moet er een betaalsticker aan het
handvat gehangen worden, anders wordt de container niet leeggemaakt.
Bestelling van een GFT-container kan ofwel op www.depinte.be of via de duurzaamheidsambtenaar.

Mobiele Fair trade dag
Op zaterdag 12 mei 2012 toveren we het gemeenteplein
opnieuw om in een fietsplein, dit met veel aandacht voor
eerlijke handel. Niet alleen is de actie Met belgerinkel
naar de winkel gestart, maar het is ook internationale
Fair trade dag.
Programma
Tussen 13.30 en 16.30 uur kan iedereen langskomen
voor volgende activiteiten:
tweedehands fietsenmarkt (*)
	infostand GROS en fair trade in samenwerking
met Oxfam-Wereldwinkel + bar
	
fietsen op rollen: test je uithoudingsvermogen en kom van alles te weten over ontwikkelingssamenwerking
	
dieromdom: rij mee op de draaimolen met Johan de circusknecht terwijl hij vrolijke deuntjes
speelt op zijn accordeon
	
fietscontrole: laat uw fiets nazien door de politie, zodat u opnieuw veilig de weg op kunt
fietsparcours voor kinderen
	haal de opdrachten af voor de campagne ‘Help de aarde een handje’ (zie artikel hierna)
en win een elektrische fiets
Organisatie: Gemeente De Pinte in samenwerking met Oxfam-Wereldwinkel De Pinte en
Politiezone Schelde-Leie
* tweedehands fietsenmarkt:
Heb je zelf een fiets staan die je wilt verkopen op 12 mei én die nog in goede staat is? Neem
contact op met de duurzaamheidsambtenaar, mariska.samyn@depinte.be, ten laatste op
vrijdag 4 mei 2012.
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Help de aarde een handje ...
én win een elektrische fiets!

De aarde is niet meer in evenwicht. Door de aarde een handje te
helpen en een duwtje in de goede richting te geven, kunnen we
daar nochtans zelf verandering in brengen.
Tijdens de maanden mei en juni 2012 kunnen alle inwoners deelnemen aan de actie ‘Help de aarde een handje’. Het doel is simpel:
door verschillende opdrachten uit te voeren ten voordele van de
natuur en het milieu de aarde terug in evenwicht brengen!
Op zondag 24 juni 2012, tijdens de fietstocht voor Belgerinkel, worden de winnaars bekendgemaakt. Diegene met het hoogste aantal punten wint de elektrische fiets (ter waarde van 1 600 euro)
en er zijn ook exclusieve regenjassen te winnen!
Hou je brievenbus goed in het oog, want eind april ontvangen alle inwoners de campagnefolder waarin uitgelegd wordt hoe je aan de wedstrijd kunt deelnemen. Meer info vind je ook op
www.depinte.be.

Juni compostmaand brengt nieuw leven in de kringlooptuin!

Compost geeft je tuin een vitaminekuur
Compost ontstaat uit allerlei tuinresten: snoeihout, plantenstengels, bladeren,
kortom uit plantaardig materiaal. Ook keukenresten van plantaardige oorsprong
kunnen tot compost worden omgezet.
Compost heeft nog tal van andere voordelen: hij voedt het bodemleven, bevat
langzaam werkende voedingsstoffen, houdt water beter vast, brengt de zuurtegraad van de bodem tot een optimale waarde, verbetert de bodemstructuur en
beschermt de planten tegen parasieten. Ook in de moestuin bewijst compost
zijn waarde. Bovendien onderdrukt een mulchlaag van compost de onkruidgroei. Fijne gezeefde compost op het gazon gespreid tast de verstikkende
viltlaag aan, zodat het gazon weer opleeft.
Omdat compost voornamelijk uit stabiele humus bestaat, heeft het een jarenlang effect.
Juni Compostmaand agenda
Duizenden Compostmeesters nodigen je uit voor een demonstratie tijdens ‘Juni Compostmaand’.
Hun activiteiten vind je terug in de activiteitenkalender op www.junicompostmaand.be.
In De Pinte vindt er een demonstratie composteren plaats op zaterdag 16 juni van 14 tot 17 uur
op de demoplaats aan het containerpark (naar links na het niet-betalende gedeelte).
Meer kringlooptuinieren, minder tuinresten
In de kringlooptuin ontdek je hoe je tuinafval kunt voorkomen en hoe je allerlei tuinresten nuttig en
creatief in de tuin kunt gebruiken.
Wie deze kringlooptechnieken in zijn tuin toepast, tuiniert duurzaam en draagt zorg voor zijn tuin, dat
stukje natuur dat je is toevertrouwd. Meer kringlooptechnieken vind je op www.junicompostmaand.be.
Meer info
Milieudienst tel. 09 280 80 24, e-mail: ingrid.scheerlinck@depinte.be, www.depinte.be
Juni compostmaand is een initiatief van Vlaco vzw en de OVAM in samenwerking met de Intergemeentelijke verenigingen.

Kies voor goedkopere, groene energie
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De Provincie Oost-Vlaanderen wil wie zich voornam om meer zorg voor ons milieu te dragen, graag
een handje helpen om dat goede voornemen te realiseren. Daarom organiseert zij voor het tweede
jaar op rij een groepsaankoop 100 % groene stroom.
Ook de gemeente De Pinte ondersteunt deze campagne. Inwoners kunnen zich sinds half maart
vrijblijvend inschrijven op die groepsaankoop via de website www.samengaanwegroener.be. Tot
6 mei 2012 kan er ingeschreven worden.
Nieuw dit jaar is dat ook bedrijven en verenigingen met een beperkt verbruik kunnen inschrijven, dit
enkel via de website.
Wil je op de hoogte blijven van de start van de groepsaankoop? Laat dan je gegevens achter op
www.oost-vlaanderen.be/groenestroom.
Heb je geen toegang tot het internet, dan helpt de gemeente je graag verder. Iedere woensdagochtend van 9 tot 12 uur en op maandagavond 30 april 2012 van 17 tot 19.30 uur kan je terecht bij de
duurzaamheidsambtenaar in het gemeentehuis.
Maak hiervoor liefst vooraf een afspraak zodat je zeker bent dat er iemand beschikbaar is om je te helpen
(tel. 09 280 80 98, e-mail: mariska.samyn@depinte.be).
Breng zeker je laatste jaarafrekening van elektriciteit
en aardgas mee, zodat we alle gegevens meteen bij de
hand hebben.
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Geluidshinder ‘Een en al oor’
Steeds vaker stellen artsen en wetenschappers vast dat jongeren slecht horen. De gevolgen zijn niet
min: als je minder goed hoort, neem je minder deel aan gesprekken, riskeer je om sociaal geïsoleerd
te geraken of moet je leren omgaan met voortdurende oorsuizingen. Om nog lang van je favoriete
muziek te kunnen geniet, moet je dus duurzaam omgaan met geluid.
Twee factoren zijn boosdoeners: langdurig blootgesteld worden aan luide muziek (bijvoorbeeld op
fuiven, festivals, concerten ...) en de mp3-speler of Ipod. Toch kan het een positieve boodschap zijn.
Genieten van muziek kan zeker, maar met mate (zoals bij zoveel in het leven)! Ook bij gehoorschade
is de aanpak bij de bron de beste manier om aan preventie te doen. Het beheersen van geluidshinder in de omgeving is dus belangrijk.
Bescherm je oren
Met volgende tips kan je al heel wat overlast voor je oren beperken:
ga niet vlakbij boxen staan op een festival of fuif
neem (liefst op maat gemaakte) oordopjes mee naar festivals of concerten en gebruik ze
gun je oren regelmatig rust door een stillere plek op te zoeken of pauze te nemen (of luister
bijvoorbeeld maximum een uur aan een stuk naar je mp3-speler of Ipod)
zet de dag na een festival of concert je mp3-speler of Ipod niet op, maar gun je oren voldoende rust
vervang de oortjes van je mp3-speler of Ipod door een hoofdtelefoon en zet je speler niet te luid
negeer pijnsignalen van je oor of oorsuizingen niet!
Op 26 en 27 mei 2012 zet het gemeentebestuur de campagne verder tijdens Cafeest (programma:
zie achtercover en www.cafeest.be). Tijdens de optredens wordt het geluid continu gemeten (via
de PA-toren) en geprojecteerd op een scherm zodat iedereen het aantal decibels kan volgen.
Ook de promotiestand van de provinciale campagne Een en al oor zal tijdens dit weekend aanwezig zijn. Er worden gratis oordopjes uitgedeeld aan alle geïnteresseerden aan de kassa samen met
een flyer met de nodige informatie.
Deze actie is een voortzetting van de gemeentelijke campagne, in 2011 werden volgende acties
gedaan:
Sound Ear toestellen: in het OCP, jeugdhuis en één voor de uitleendienst, deze toestellen
geven via kleuren aan wanneer het geluidsniveau (wettelijke norm) wordt overschreden
uitdelen oordopjes op fuiven
infoavond met optreden in Zevergem
Naast de campagne tijdens Cafeest zijn er nog andere acties voorzien in 2012.
Deze campagne is een samenwerking tussen Politiezone Schelde-Leie, de jeugddienst en de duurzaamheidsambtenaar van Gemeente De Pinte én de werkgroep Cafeest.

Officiële opening natuurbeleefpad ‘De Magische Meersen’
Op zondag 10 juni 2012 wordt in Zevergem het eerste natuurbeleefpad in gebruik genomen.
Groene ruimte is voor veel kinderen en jongeren dé plek bij uitstek voor avontuurlijk spelen. 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 natuurbeleefpad is om kinderen hun zintuigen te prikkelen en ze te laten nadenken over de natuur. Onderweg kom je een aantal speelelementen tegen met een link naar
de natuur of de geschiedenis van het gebied.
In het gemeentehuis zal vanaf half juni een folder beschikbaar zijn met de nodige uitleg, deze zal je
ook kunnen downloaden via www.depinte.be.
Als uiteindelijk resultaat hopen we dat iedereen, zowel volwassenen als kinderen, het beleefpad
regelmatig gaat gebruiken en hierdoor de meerwaarde van de natuur beter kan inschatten.
De wandeling start aan het speelpleintje aan de Blijpoel om 10.30 uur. Na de wandeling wordt er
een drankje aangeboden door de gemeente. Alle geïnteresseerden zijn van harte welkom.
Europees landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland
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Zonne-energie
Eind 2011 werden op drie gemeentelijke gebouwen, het gemeentehuis, het
Ontmoetingscentrum Polderbos en de
gemeenteschool, fotovoltaïsche zonneinstallaties geplaatst.
Dit is opnieuw een belangrijke stap in het gemeentelijke energiebeleid, want een daling van de energiefactuur en een vermindering van de CO2-uitstoot zijn hiervan het gevolg.
Ook op de geplande nieuwbouwprojecten, kinderopvang, bibliotheek en sportcentrum, zullen zonnepanelen geplaatst worden.
De geplande jaaropbrengst voor de drie gebouwen is 133 MWh, ter vergelijking: een gezin verbruikt
per jaar gemiddeld 3 500 kWh of 3,5 MWh.

cultuur & vrije tijd
Kunstenaar van de Maand
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Mei - Maurice Dorikens
Maurice Dorikens kwam als kind in contact met fotografie via
de donkere kamer van zijn vader. Als tienjarige mocht hij het
bad met de fixeeroplossing, gebruikt bij het ontwikkelen van de
foto’s, zachtjes op en neer bewegen. Het zien verschijnen van
een foto in het ontwikkelbad heeft hem nooit meer los gelaten.
Het is inderdaad telkens even spannend, of het nu de eerste of
de duizendste foto is. Zwart-witfotografie is dan nog extra attractief omdat het de werkelijkheid (in kleur) kan weergeven in
een eigen interpretatie. Maar fotografie moest op een laag pitje
toen hij kernfysica ging studeren aan de Universiteit Gent, er
professor werd, en zijn carrière eindigde als Directeur van het
Museum voor de Geschiedenis van de Wetenschappen. Hij was
en is nog altijd lid van gekende fotoclubs, Lux Nova, Fotart, en
nu als inwoner van De Pinte ook lid van Fotoclub De Spiegel
De Pinte. Met zijn echtgenote, ook fysicus-fotografe, stichtten zij
Diaporama Club België, een groep die zich nationaal inzet voor
audiovisuele producties. De tentoongestelde foto’s zijn opgenomen tijdens een recente fotoreis in het Westen van de USA.
Juni - Marcel D’hondt
Tekenen en (later) schilderen is altijd een hobby van Marcel
D’hondt geweest. Via cursussen aan de stedelijke academies
van Brugge en Oostende specialiseerde hij zich in het schilderen van portretten. Sinds de jaren ’80 had hij aan de Belgische
kust verschillende tentoonstellingen. Hij ontving voor zijn werken
meerdere prijzen, zoals in 1994 de publieksprijs in Nieuwpoort.
Na zijn oppensioenstelling in 1996 keerde hij terug naar zijn geboortestreek en ontdekte een nieuwe passie: stadsgids! Sinds
1998 is Marcel viertalig stadsgids in Gent, waardoor het schilderen enigszins op de achtergrond
verdween. De voormalige leraar geschiedenis schreef in 2010 ook een boek: ‘Het Verhaal van de
Louisiana’, een werk over de sociale strijd in Gent in de periode 1893-1914. Sinds 2011 begon
Marcel opnieuw te schilderen en te tekenen.

Nagelnieuwe erfgoedwebsite
www.erfgoedbankleieschelde.be
Sinds kort is er een nieuwe erfgoedwebsite op het net: www.erfgoedbankleieschelde.be. Erfgoedbank Leie-Schelde bewaart en ontsluit erfgoedcollecties uit De Pinte en de POLS-gemeenten
Nazareth, Deinze, Gavere, Sint-Martens-Latem en Zulte.
De erfgoedbank bestaat uit twee delen. Het ene deel is een werkinstrument voor erfgoedmedewerkers, het andere deel is een interactieve website voor het brede publiek.

www.depinte.be

Vrijwilligers en professionele erfgoedwerkers kunnen foto’s, filmpjes, geluidsfragmenten en documenten invoeren in de erfgoedbank. Het publiek kan deze objecten bekijken en er allerhande
informatie over lezen.
Meewerken?
Heb je thuis foto’s van lang vervlogen tijden? Neem dan contact op met Degenhard De Smet, cultuurbeleidscoördinator, tel. 09 280 98 50, e-mail: cultuurbeleid@depinte.be.

Week van de Amateurkunsten
Tijdens de week van de amateurkunsten, die loopt van 27 april tot en met 6 mei 2012, vinden
in De Pinte opnieuw verschillende initiatieven plaats. Het volledige programma kan je vinden op
www.depinte.be/wak2012.aspx, in de WAKflyer of de cultuurnieuwsbrief.
Vrijdag 24 april - maandag 21 mei
Wat: Het WAKke water, tentoonstelling in de handelszaken
Wie: art@depinte en Fotoclub De Spiegel
Waar: de precieze locaties kan je vinden op onze website
Vrijdag 27 april - zondag 6 mei
Wat: Van BAKsteen tot WAKsteen
Wie: 1 400 leerlingen van de Pintse scholen
Waar: de precieze locaties kan je vinden op onze website
Zaterdag 28 april - zaterdag 26 mei
Wat: Fototentoonstelling
Wie: Fotoclub De Spiegel
Waar: Brasserie ’t Klooster, Baron de Gieylaan 25, De Pinte
Woensdag 2 mei
Wat: Workshop ‘Lightgraffiti’
Inschrijven: Jeugddienst De Pinte, jeugddienst@depinte.be, tel. 09 280 98 51
Waar: OCP, Polderbos 20, De Pinte
Donderdag 3 mei om 20 uur
Wat: Concert ‘Waw! Amateurkoren!
Wie: Suverlike, Vocaal Ensemble Seicento, Canticorum en Seeveringa
Waar: OCP, Polderbos 20, De Pinte
Zondag 6 mei om 15 uur
Wat: Kunstfietstocht van Zevergem naar De Pinte
Wie: art-i-choque (kinderatelier Ann Van Durme)
Waar: de fietstocht start aan de kerk van Zevergem
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De Pinte Dicht!

22 juni, gemeenteplein
Dichter Vincent Van Meenen is momenteel volop aan het schrijven aan het
gemeentegedicht waar jullie zelf de bouwstenen voor aangeleverd hebben.
Op vrijdag 22 juni onthullen we het gemeentegedicht op het gemeenteplein.
Diezelfde avond brengt Vincent van Meenen samen met Jan Dertaelen een
muzikale poëzieshow.
Meer info volgt (onder andere via www.depinte.be)!

Cultuurprijs: laatste kans!
Elk jaar reikt het gemeentebestuur op advies van de Cultuurraad een Cultuurprijs uit. Tot 1 mei kan je
nog je kandidatuur indienen of iemand voordragen. Ben of ken je iemand die zich verdienstelijk inzet voor het lokale culturele leven? Grijp dan deze kans om een kandidatuur in te dienen!
Meer info bij de cultuurbeleidscoördinator Degenhard De Smet, tel. 09 280 98 50, e-mail:
cultuurbeleid@depinte.be.

VlaanderenFeest! - Maak kans op een feestcheque
Ook in 2012 plant Vlaanderen Feest! weer een zo groot mogelijke
elfdaagse activiteitenwaaier ter gelegenheid van het Feest van de
Vlaamse gemeenschap, als aanloop naar de Vlaamse feestdag en
met 11 juli zelf als orgelpunt. Organisatoren van een buurtinitiatief
of en verenigingsactiviteit kunnen lokale organisatiepartner worden en daardoor meteen ook in aanmerking komen voor een feestcheque tot 170 euro als honorering van de samenwerking.
Gaat u zo’n verenigingsactiviteit, straat- of wijkinitiatief in de steigers zetten tussen 1 en 11 juli in De
Pinte? Wilt u deze activiteit in het teken plaatsen van de campagne voor het Feest van de Vlaamse
gemeenschap? Dan kunt u zich kandidaat stellen om lokale organisatiepartner voor Vlaanderen
Feest! te worden …  met uitzicht op een feestcheque!
Via die cheque kunnen organisatiekosten (zoals huur van materiaal en infrastructuur, aanmaak van
uitnodigingen, vergoedingen voor optredens …) gerecupereerd worden tot maximaal 170 euro.
Geïnteresseerde  organisatoren vinden alle informatie over de te vervullen voorwaarden en de te
leveren bewijsvoering na afloop van het initiatief via de campagnewebstek www.vlaanderenfeest.
eu. U vindt hier ook de aanvraagformulieren. Voor een vlotte opvolging bezorgt u ook best een kopie
van de aanvraag aan de cultuurbeleidscoördinator. Elk jaar overtreft de vraag het aanbod. Er zeer
snel bij zijn is de boodschap! Kandidaturen dienen uiterlijk op 11 mei 2012 ingestuurd te worden.
Per gemeente kunnen een tot drie evenementen geselecteerd worden als gemeentelijk festiviteitenprogramma voor het Feest van de Vlaamse Gemeenschap. Neem hiervoor contact op met de
cultuurbeleidscoördinator (tel. 09 280 98 50, e-mail: cultuurbeleid@depinte.be)

Iedereen welkom op de eerste UiTbeurs in De Pinte!
Op zaterdag 5 mei 2012 organiseert de dienst Vrije Tijd
voor de eerste maal een UiTbeurs in De Pinte.
Tijdens deze UiTbeurs kan iedereen van 14 tot 17 uur
genieten van infostanden, initiatielessen en demonstraties aangeboden door de Pintse sport-, cultuur- en
jeugdverenigingen. Het Ontmoetingscentrum Polderbos is the place to be!
De UiTbeurs is vooral gericht naar jou! De bedoeling
is om je kennis te laten maken met het aanbod van de
Pintse vrijetijdsverenigingen en je te motiveren deel te
nemen aan een of meerdere activiteiten of lid te worden van een vereniging.
Tussen de activiteiten door kan je genieten van een drankje in de cafetaria.
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Ben je geïnteresseerd?
Raadpleeg het programma (en de lijst met alle deelnemende verenigingen) via
www.depinte.be/uitbeurs.aspx. Met verdere vragen kan je altijd terecht bij de dienst Vrije Tijd in
het OCP, tel. 09 280 98 50.

Gemeentelijke fietstocht op zondag 24 juni 2012
Traditiegetrouw is er de gemeentelijke fietstocht als afronder voor de actie ‘Met belgerinkel naar de
winkel’ | zie pag. 7.
De fietstocht voor het hele gezin (met een afstand van 20 à 25 km), aan een rustig tempo, vindt
plaats op zondag 24 juni 2012 op het grondgebied van de gemeente (het is dus mogelijk om in te
korten).
We verzamelen om 9.50 uur op het gemeenteplein in de Baron de Gieylaan (voor het gemeentehuis)
en vertrekken om 10.00 uur stipt.
De aankomst - na een deugddoende fietsrit - is voorzien om 12 uur op het gemeenteplein. Een verfrissing wordt aangeboden door de gemeente.
Hopend op een zonnige dag en jouw aanwezigheid.

www.depinte.be

Bloemenmarkt Zevergem 2012
Zondag 13 mei 2012 van 8 tot 12 uur, Dorp (Zevergem)
Programma
	verkoop van eenjarige bloemen (geranium, salvia, petunia, waterbegonia ….) door de plaatselijke bloemist
verkoop van vaste planten door de plaatselijke tuinaanleggers
verkoop van biogroentjes, kruiden en etherische oliën
verkoop van geschenkartikelen en graveerwerk
optreden van Rooty Tooth, een plaatselijk groepje bestaande uit
vijf muzikanten en een zangeres
kunst tussen de bloemen door kunstgroep Art@De Pinte
demonstratie composteren
infostand Velt met bioproducten
drankverkoop door de Wezel
Uitstap voor de bloemenliefhebbers
Tuinbezoek begeleid door tuineigenaar Anni Van Hende.
Diverse borders in de schaduw of in de zon, op droge of vochtige grond, 2 800 soorten vaste planten
en struiken, ook zuur- of kalkminnende planten.
Waar?
Wanneer?
Prijs?		
Inschrijven?

Ruilare 96, 9080 Lochristi (Zeveneken), met eigen vervoer
Vrijdag 1 juni 2012 om 19.30 uur ter plaatse
3 euro per persoon, drank inbegrepen
Aanwezigheid melden bij Peter Dhaenens, Veldstraat 22, Zevergem

Activiteiten Buurtvereniging Het Wijngaardeke
Krulbollen
Vanaf dinsdag 8 mei 2012 start Buurtvereniging Het Wijngaardeke terug met hun wekelijks recreatief krulbollen in de wijk. Ze spelen iedere dinsdag vanaf 18.30 uur en dat tot en met dinsdag 11
september 2012.
Iedereen welkom. Deelnemers die geen krulbol bezitten, kunnen er een van de vereniging gebruiken.
Bij slecht weer kan er niet gebold worden, gezien er in de openlucht gespeeld wordt. Ze proberen
dan wel op donderdag te bollen, als het weer beter is.
Straatfeest
Op zondag 24 juni 2012 vindt het twintigste straatfeest plaats. Start om 9 uur met een uitgebreid
ontbijt. Vooraf inschrijven is noodzakelijk. Prijs: 10 euro voor volwassenen, 5 euro voor kinderen
In de namiddag is er een boldertornooi. Dit is gratis en er zijn prijzen te winnen. De ploegindeling
gebeurt via lottrekking. Inschrijven kan tijdens het ontbijt ‘s morgens.
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Iedereen welkom op beide activiteiten. Gezien het hun twintigste jubileum is, voorziet Buurtvereniging Het Wijngaardeke nog verrassingen voor de deelnemers aan het ontbijt. Uitnodigingen met
inschrijvingsformulieren worden nog rondgedeeld in de gemeente.
Willy Hoof, Het Wijngaardeke 32, tel. 09 336 27 50, e-mail: willy.hoof@telenet.be

Kasteelconcert, een zintuigprikkelende wandeling door de renaissance - zondag 6 mei
Het Vocaal Ensemble Seicento onder leiding van Christophe Goedvriend nodigt u van harte uit op
het Kasteelconcert dat op zondag 6 mei 2012 om 15 uur plaats vindt in het kasteel Scheldevelde
in De Pinte. Deze locatie biedt een uitgelezen kader voor de wandeling – in de letterlijke betekenis
van het woord – die u zal confronteren met vocale en instrumentale muziek, dans en gastronomie.
Rode draad door het concert is de renaissance, een periode die zich situeert in de 15de en de 16de
eeuw. Naast een aantal pittige madrigalen, gezongen door het Vocaal Ensemble Seicento, kunt
u eveneens luisteren naar het blokfluitkwartet Flauto Dolce, zich laten bekoren door Dansgroep
Capriool onder leiding van Leen Behets, begeleid op luit door Bart Roose en genieten van culinaire
proeverijen, bereid door ‘Only for Men’, de kookclub van de Gezinsbond van de Pinte.
De toegangsprijs bedraagt 12 euro. Gezien het beperkte aantal plaatsen is inschrijven noodzakelijk (ten laatste vóór 4 mei).   Dit kunt u doen bij Micheline Meirlaen, tel. 09 385 56 33, e-mail:
michelinemeirlaen@hotmail.com. Zie ook www.seicento.be.

‘Ongewenste Kriebelbeesten’
In mei starten we met een nieuwe cursus ‘Virussen, microben, bacteriën, schimmels, schilfers, snotjes en protjes …’. Het wordt allemaal op doek gezet. In Mini Macro. En Mega Maxi.
We werken op kleine doekjes van 20 op 20 cm. Er worden bij voorkeur triptiekjes gemaakt in acryl of
olieverf. Inschrijven kan ten laatste op woensdag 2 mei. De plaatsen zijn beperkt.
Art@De Pinte neemt actief deel, met demonstratie schilderen, aan:
de UiTbeurs (cultuurbeurs) op zaterdag 5 mei in het OCP
de Bloemenmarkt in Zevergem op zondag 13 mei
de feesten in Viteux (Cafeest) op zondag 27 mei
Karina Alisch, secretaris, karina.alisch@skynet.be , 0473 93 48 33

Pinksterwielergala
Wielerclub De Pinte organiseert voor de 48ste keer het Pinksterwielergala op 28 mei 2012.
14 uur		
17.15 uur

Dames elite: dertien ronden van 7 km
Parochianen en sportievelingen van buurgemeentes in samenwerking met WAOD:
zes ronden van 7 km

Start en aankomst in de Groenstraat.
Parcours: Groenstraat, Langeveld, Stationsstraat, Koning Albertlaan, Baron de Gieylaan,
Vredestraat, Polderdreef, Kruisken, Heirweg, Nieuwstraat, Pintestraat.
Op de hoek Pintestraat - Kerkplein is het mogelijk de renners tweemaal te zien passeren.

17e Sneukeltoer ten voordele van ‘Kom op tegen Kanker’
Zondag 29 juli 2012

Fietstocht van ongeveer 45 km met ontbijt en verrassend middagmaal in een muzikaal kader.
De fietstocht vertrekt en eindigt aan de Vrije Basisschool van De Pinte en loopt door de omliggende gemeenten. De opbrengst gaat, zoals bij alle vorige edities, integraal naar de actie ‘Kom op tegen kanker’.
Deelnameprijzen:
			
Vertrekuren:		
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€ 16 voor volwassenen
€ 10 voor kinderen tot twaalf jaar
tussen 9.00 en 10.00 uur
tussen 10.00 en 11.00 uur
tussen 11.00 en 12.30 uur

Kaartenverkoop:
ENKEL op zondag 27 mei 2012:
1. Telefonisch reserveren tussen 08.30 uur en 10.30 uur op 0475 23 34 24 of 0474 68 23 54
2. Afhaling ná reservatie tussen 10.00 en 12.00 uur in Café ’t Gildenhuis, Pintestraat 4, De Pinte
Iedereen hartelijk welkom!
Een organisatie van oud-KLJ De Pinte, Freddy De Bie, Oude Gentweg 80, De Pinte, tel. 09 221 01 12

‘Met levendige stem’

Benefietconcert ten voordele van de vzw NONA
De vzw NONA, die hulp biedt aan Roemeense kinderen, nodigt u van harte uit op haar jaarlijkse
benefietconcert dat op vrijdag 1 juni 2012 om 20 uur plaatsvindt in de parochiekerk van De Pinte.
‘Met levendige stem’ is niet alleen de titel van het concert, het is ook de naam van het koor Vivente
Voce uit Destelbergen - maar ook met bekende gezichten uit De Pinte - dat voor u een gevarieerd
programma zal brengen met zowel geestelijke als wereldlijke composities van onder meer Brahms,
Rheinberger, Fauré, Stanford, Lauridsen en Tavener.  Vivente Voce was ook al te gast op het benefietconcert van 2003 en mocht lovende kritieken in ontvangst nemen.
Kaarten kosten 10 euro in voorverkoop (12 euro aan de ingang), lagereschoolkinderen betalen 5 euro, en zijn te krijgen bij het secretariaat van de vzw, Serafien de Rijckelaan 21,
tel. 09 282 85 78, e-mail: nonamechild@telenet.be en bij de bestuursleden van de vzw NONA. Zie
ook de website van de vzw NONA: www.nonamechild.eu.

www.depinte.be

JV De Pinte sluit voetbalseizoen af met Bodysol-Patrick Cup
Op zaterdag 5 en zondag 6 mei 2012 is er voor de twaalfde maal de Bodysol-Patrick Cup. Dit minivoetbaltornooi op de terreinen van Moerkensheide, Nieuwstraat, De Pinte, is een organisatie van
voetbalclub Jong & Vlug De Pinte. De opbrengst komt ten goede aan de jeugdploegen van JV De Pinte.
Programma
Op vrijdagavond 4 mei is er een jogging voor alle leeftijdscategorieën.
Op zaterdag 5 en zondag 6 mei in de namiddag vindt het tornooi voor competitieve ploegen
en recreatieve ploegen plaats. In de voormiddag (op zaterdag vanaf 9 uur, op zondag vanaf
10 uur) is er een apart tornooi voor jeugdploegen. Iedere ploeg speelt vier wedstrijden op
zaterdag en drie wedstrijden op zondag.
Gedurende het hele tornooi is er een aanbod aan drank, frieten, snacks en andere.
Tornooireglement
Er wordt gespeeld op gras. Voetbalschoenen zijn verboden! Indoors zijn wel toegelaten. Er wordt
gespeeld vijf tegen vijf. Elke wedstrijd duurt 2 x 13 minuten, uitgezonderd de finale die 4 x 10 minuten
duurt. Er zijn zestien spelers per ploeg toegelaten. Alle ploegen spelen zeven wedstrijden. Er wordt
gespeeld volgens de regels van de VMF. Er kunnen maximum 64 ploegen inschrijven.
Prijzenpot
Er is voor 2 500 euro aan prijzen in natura en waardebonnen te verdelen onder alle deelnemende
ploegen. Speciale prijzen voorzien voor recreatieve ploegen: prijs ambiance, prijs eerste inschrijver,
prijs fair play ...
Inschrijving
Competitie- en recreatieve ploegen betalen 125 euro per team (60 euro waarborg inbegrepen). Inschrijvingsformulieren kunnen bekomen en/of afgegeven worden in de kantines van JV de Pinte en
sportzaal Budapest of bij Luc Vermassen, Baron de Gieylaan 42, De Pinte, tel. 0495 16 73 75 of fax
09 282 38 16, e-mail: bodysol-cup@in-depinte.be, rekeningnummer: KBC 737-0115190-94.
Meer info: www.jvdepinte.be

9e Bodysol-jogging
Op vrijdag 4 mei 2012 organiseert voetbalclub Jong & Vlug De Pinte voor de negende maal de
Bodysol-Jogging. Start en aankomst op de terreinen van Moerkensheide, Nieuwstraat, De Pinte.
Om 19 uur starten de jeugdlopen (tot twaalf jaar). Inschrijving ter plaatse, 1 euro. Voor alle deelnemers is er een prijs in natura.
Om 19.30 uur is er de jogging voor alle leeftijden (vanaf twaalf jaar). Men kan een, twee of drie maal
de omloop van 4,5 km lopen. Inschrijving ter plaatse, 5 euro. Voor alle deelnemers is er een sportdrank, een kriekbier en een Bodysol-product.
Zie ook: www.jvdepinte.be

KVLV Zevergem viert 100-jarig bestaan
KVLV Zevergem viert haar 100-jarig bestaan met een hoogtepunt op 1 juli 2012.
Op het programma die dag staat:
8.00 uur:
Ontbijt (inschrijven via het bestuur van KVLV Zevergem)
9.30 uur:
Oldtimer tractorrit in samenwerking met Landelijke Gilde Zevergem
11.30 uur:
Aperitief
12.00 uur:
Feestmaaltijd (inschrijven via het bestuur van KVLV Zevergem)
14.00 uur:
Strijd der Dorpelingen (een spel zonder grenzen tussen verschillende verenigingen)
17.30 uur:
Apotheose en gezellig samenzijn
Dit alles in samenwerking met Gemeente De Pinte.
Wij kijken alvast uit naar deze hopelijk zonovergoten ‘Strijd der Dorpelingen‘ en hopen dat we er
samen een reuze activiteit van maken waarover men nog lang zal praten …
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bibliotheek
Bib uitzonderlijk gesloten

Van zaterdag 28 april (11.30 uur) tot en met zaterdag 5 mei 2012
Waarom sluit de bibliotheek een week?
De bibliotheek maakt deel uit van Ovinob, het Oost-Vlaams InfomatieNetwerk van Openbare Bibliotheken. Ze maakt samen met 49 andere Oost-Vlaamse bibliotheken gebruik van het
Provinciaal BibliotheekSysteem (PBS). Zowel de hard- als software van dit PBS moeten vernieuwd worden, waardoor het systeem niet toegankelijk is van zaterdag 28 april 12 uur tot en met
zaterdag 5 mei 2012. De bibliotheek zal dan noodgedwongen gesloten zijn.
Kan ik tijdens de sluitingsweek online verlengen en reserveren via MijnOvinob?
De MijnOvinob-service is gedurende de sluitingsweek niet toegankelijk.
Wat moet ik doen met boeken die binnengebracht moeten worden?
Je bibliotheek houdt rekening met deze buitengewone sluitingsperiode. Je mag het uitgeleende
materiaal een week langer houden.
Heb je nog vragen daarover?
Neem dan contact op met je bibliotheek.
Gaat de catalogus ook offline?
Neen, de catalogus blijft online, maar er zal geen bezitsinformatie te zien zijn. Dit betekent dat je
tijdelijk niet zult kunnen zien of een werk in de bibliotheek aanwezig is.
Meer info
Op de website kan je meer lezen over het PBS en Ovinob: www.ovinob.be
Voor een overzicht van alle PBS-bibliotheken: www.bibliotheeknetwerk.be

Nieuwe ZOVLA-strips
Vanaf midden mei is er een nieuwe wisselcollectie van strips voor volwassenen van ZOVLA ter beschikking in onze bib. Deze keer gaat het om de
strips van de bib van Kruishoutem die een jaar in onze bib uitgeleend kunnen
worden.
Tal van nieuwe reeksen liggen dus klaar voor de volwassen stripliefhebbers.
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Nieuwe collectie dvd’s Cinébib
Vanaf midden mei tot augustus 2012 wordt er een nieuwe collectie films van CinéBib aangeboden, kwaliteitsfilms geselecteerd door Cinema Novo: documentaires zoals Burma VJ, Chevolution,
Farewell, Last Train Home, L’Enfer, State of Dogs, The Cove, War Photographer ...
Het zijn opnieuw twintig dvd’s en CinéBib-brochures die meer achtergrond bieden bij de geselecteerde films, die gratis voor een week uitgeleend kunnen worden.
In de bibliotheek vind je al het materiaal in de speciale CinéBib-display.

Jeugdboekenweek 2012
Tijdens de Jeugdboekenweek speelden een groot aantal klassen het ‘bizarre beestige boekenspel’ waarbij de kinderen samen met de dieren op stap gingen in de bib.
Via allerlei opdrachtjes en vragen leerden de kinderen meer over de dieren in de
boeken en de bibliotheek zelf kennen.

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:
van zaterdag 28 april (11.30 uur) tot en met zaterdag 5 mei (uitzonderlijke sluiting)
donderdag 17 mei (Hemelvaartsdag)
zaterdag 19 mei (extra sluitingsdag)
maandag 28 mei (pinkstermaandag)

sport
Sportdienst De Pinte organiseert:
In dit nummer vindt u informatie over de sportkampen en de bijhorende inschrijvingsdata. Daarnaast
kunt u informatie terugvinden over een nieuwe lessenreeks Nordic Walking, Senior Sportief, een
recreatief petanquetornooi en de Gordel 2012.
Met vragen, opmerkingen of voor inschrijvingen kunt u steeds terecht bij:
Sportdienst De Pinte
Ontmoetingscentrum Polderbos
Polderbos 20, 9840 De Pinte
tel. 09 280 98 40
e-mail: sportdienst@depinte.be

Sportkampen
Tijdens de schoolvakanties organiseert de sportdienst altijd een sportkamp voor kleuters en kinderen van de lagere school.
De sportkampen voor kinderen van de lagere school vinden altijd plaats van 9 tot 12 uur en van
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13 tot 16 uur. Er is opvang voorzien vanaf 8 uur en tot 18 uur ’s avonds.
De sportnamiddagen voor de kleuters vinden plaats van 13 tot 16 uur en ook hier is er opvang
voorzien tot 18 uur. Tijdens de zomervakantie voorzien we twee sportkampen waar ook de kleuters
volledige dagen kunnen komen sporten, spelen en knutselen.
Overzicht sportkampen en inschrijvingsdata zomer 2012
Kamp 1: van maandag 2 juli tot en met vrijdag 6 juli 2012
(ook volledige dagen voor de kleuters)
 Inschrijven kan op dinsdag 8 mei 2012.
Kamp 2: van maandag 9 juli tot en met vrijdag 13 juli 2012
(op woensdag 11 juli zal er geen kamp zijn)
 Inschrijven kan op woensdag 9 mei 2012.
Kamp 3: van maandag 20 augustus tot en met vrijdag 24 augustus 2012
(ook volledige dagen voor de kleuters)
 Inschrijven kan op dinsdag 15 mei 2012.
Dit is een extra kamp dat in De Pinte wordt georganiseerd door V-formation met ondersteuning van
de sportdienst. Inschrijvingen en betalingen gebeuren via de sportdienst, de organisatie van het
kamp is onder verantwoordelijkheid van V-formation.
Kamp 4: van maandag 27 augustus tot en met vrijdag 31 augustus 2012
 Inschrijven kan op woensdag 16 mei 2012.

Verdere info in verband met de thema’s van de kampen kan je vinden in de folders die uitgedeeld
zullen worden in de scholen van De Pinte - Zevergem. Deze kunnen ook aangevraagd worden bij de
sportdienst en zijn te vinden op www.depinte.be.

Lessenreeks Nordic Walking
Wat is Nordic Walking?
Nordic Walking is sportief, intensief wandelen met behulp van twee speciale wandelstokken of
zogenaamde Nordic Walking poles. Het is in Finland ontstaan als zomertraining voor langlaufers.
Vergeleken met normaal lopen zet Nordic Walking meer druk op de grond. Nordic Walkers maken
bovendien intensief gebruik van hun schouder- en bovenarmspieren, en krijgen een goede rug-,
borst- en buikspieroefening.
Een ander voordeel is dat door het gebruik van de poles de gewrichten van de onderste ledematen veel
minder belast worden, waardoor Nordic Walking ook voor mensen met slechte knieën uit te oefenen is.
Kortom ... met deze sport verbeter je je fysieke conditie, zorg je voor gewichtsvermindering tot 400
Kcal per uur en train je je uithoudingsvermogen. Daarnaast is het een veilige sport, ontwikkeld in
samenwerking met medici, wetenschappers en fitnessprofessionals.
Voordelen van Nordic Walking
Het verbetert de uithouding, bloedcirculatie en correcte lichaamshouding
Ook op een laag inspanningsniveau geeft Nordic Walking grote fysieke effecten
Het is een prima conditietraining
Er is geen sportieve ervaring vereist
Het zorgt voor veel minder belasting van de spieren en gewrichten van voornamelijk enkels
en knieën dan bij lopen of joggen
De sport kan beoefend worden door jong en oud, alleen of in groep
Nordic Walking kan overal uitgeoefend worden: in parken, in het bos ...
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In april en mei zal de sportdienst een lessenreeks Nordic Walking organiseren. Gedurende vijf lessen geven we volwassenen en senioren de kans om kennis te maken met de sport. De lessen vinden
plaats op donderdagnamiddag van 16.30 tot 17.30 uur. We starten op donderdag 3 mei en eindigen
op donderdag 14 juni (op 17 mei en 7 juni zal er geen les zijn).
Inschrijven voor deze lessenreeks kan bij de sportdienst.
Na bevestiging dient u nog een inschrijvingsstrookje in te
vullen aan de balie van het Ontmoetingscentrum Polderbos.
Nadien ontvangt u van ons een overschrijvingsformulier.
Inwoners van De Pinte betalen 15 euro voor de lessenreeks, niet-inwoners betalen 20 euro.

Petanquetornooi
Op donderdag 31 mei 2012 organiseert de Burensportdienst Leiestreek zijn jaarlijks recreatief petanquetornooi. Deze activiteit is een organisatie van I.V. Burensportdienst Leiestreek in samenwerking
met de petanqueclub van Gavere. Er wordt telkens gespeeld in teams van drie personen. Gedurende de volledige dag moet het triplet ongewijzigd blijven. Je kunt een inschrijvingsformulier krijgen
bij de sportdienst.
Inschrijven dient te gebeuren per triplet en vóór 25 mei 2012.
De kostprijs bedraagt 1 euro per persoon.

www.depinte.be

Senior Sportief
Dinsdag 5 juni 2012 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 te 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 aan aangepaste sport- en bewegingsactiviteiten onder de
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 kan bij de sportdienst en dit vóór 23 mei 2012.
Kostprijs sportdag: € 5
Kostprijs middagmaal: € 8,50
De volledige folder kan aangevraagd worden bij de gemeentelijke sportdienst.

De Gordel 2012
De laatste editie van De Gordel, het jaarlijks wandel- en fietsfeest in de
Vlaamse rand rond Brussel, zal plaatsvinden op zondag 2 september 2012.
In 2013 zal een nieuw evenement met een toeristisch, recreatief en sportief karakter in de Vlaamse
rand georganiseerd worden.
De sportdienst zal ook dit jaar optreden als officieel Gordel inschrijfpunt. Meer info kan je krijgen bij
de sportdienst. Meer informatie kan je ook vinden op www.bloso.be en www.de-gordel.be.

Lesgevers gezocht
De gemeentelijke sportdienst organiseert tijdens de vakantieperiodes sportkampen voor kleuters en kinderen van de lagere
school.
Voor deze activiteiten doen
wij een beroep op enthousiaste lesgevers. Ben je
student of afgestudeerd in
de richting kleuteronderwijs
of lichamelijke opvoeding
en wil je graag meewerken
aan onze activiteiten? Geef
je gegevens aan ons door:
Sportdienst De Pinte, e-mail:
sportpromotie@depinte.be.

Joggen in en rond De Pinte!
JoggingClub De Pinte is een recreatieve joggingclub. We spreken elke dinsdagavond af om 19.30
uur aan de parking van de Sportwegel voor een kwartiertje gezamenlijke opwarming en stretching en
een gezellige jogging van 5 tot 10 km in groepjes en op eigen tempo. Kom gerust eens vrijblijvend
langs!
JoggingClub De Pinte organiseert ook, samen met de voetbalclub, de negende Bodysoljogging op
vrijdag 4 mei 2012 om 19.30 uur op de terreinen van Moerkensheide (jeugdlopen om 19 uur)! Iedereen welkom! | zie pag. 19.
Voor wie iets meer wil, is er de Ribbe-de-biejogging langs de Scheldeboorden op 11 mei of de
Vlaamse Ardennenloop op 23 juni! Je ziet de gele JCDP-T-shirts opnieuw overal …
Meer info? Contacteer Geert Deconinck (jcdepinte@gmail.com) of kijk op onze website
www.jcdepinte.be.
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Open Dans Dagen en inschrijvingen dansjaar 2012 - 2013
DanceReaction De Pinte

Stijl: Modern Dance, StreetDance, ClipDance,
KnuffelDance, Hedendaags
Van maandag 21 mei tot en met zondag
28 mei
Gratis mee-dansen met alle dansactiviteiten
van DanceReaction
Inschrijven schooljaar 2012 - 2013
Het uurrooster en info over de activiteiten kunt u
aanvragen via ‘INFO-AANVRAAG’ op de website www.DanceReaction.be.
Locatie: OCP, Polderbos 20, 9840 De Pinte
Leeftijd: Geboortejaar 2008 tot en met twintig jaar! Alle niveaus

Petanqueclub De Zonnebloem
De recreatieve petanqueclub De Zonnebloem van De Pinte, die dit jaar al 26 jaar bestaat, speelt
vanaf woensdag 2 mei tot eind september, drie maal per week op zes terreinen in het Sijsjespark
(zijstraat Geelgorslaan) te De Pinte. Bij slecht weer speelt men op vijf binnenterreinen, dus het hele
jaar door.
De speeldagen: woensdag- en zaterdagnamiddag, zondagvoormiddag
Er zijn ballen ter beschikking voor degenen die het eens willen proberen. Voor
nieuwe leden geeft men de voorkeur aan inwoners van De Pinte - Zevergem
die geen officiële petanquecompetitie beoefenen.
Lidgeld met verzekering: 10 euro voor volwassenen en 8 euro voor jongeren van twaalf tot achttien
jaar.
Maandelijks, telkens de eerste zaterdag van de maand, is er een eigen petanquetornooi voor clubleden met naturaprijzen, 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).
Deze club werd vorig jaar tweede in het regionaal tornooi in Gavere, is lid van de Sportraad en is
tevens een erkende vrijwilligersorganisatie bij de provincie.
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Wie over een gezonde dosis humor beschikt, is hier op het goede adres.
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

Sepak Takraw België: nieuwe sportclub De Pinte
Als enige club Sepak Takraw in België, is onze vzw
trots gehuisvest te mogen zijn in De Pinte. Het oprichten van deze sportclub is een primeur in het Belgische
sportlandschap. Vanaf augustus 2012 kan iedereen
zich inschrijven voor het volgende Sepak Takraw seizoen (2012 – 2013).
Momenteel zijn er kennismakingslessen. Iedereen is
welkom om het eens te komen proberen. Elke woensdag van 18 tot 19 uur in de Sporthal van KA Erasmus
De Pinte.
We stellen de club officieel voor tijdens een recreatief
tornooi dat plaatsvindt op zaterdag 28 april 2012 in het
OCP De Pinte. De deuren gaan open om 13 uur.

www.depinte.be

De beste manier om de sport echt te leren kennen, is door het eens te spelen. Het is gemakkelijker
dan het lijkt. Dus als je zelf interesse hebt, kan je deelnemen met een ploegje van minimum drie
spelers. Iedereen kan deelnemen. Van beginneling tot meer ervaren spelers.
Wat is Sepak takraw nu juist?
Sepak Takraw is een traditionele balsport uit Zuid-Oost Azië, die er waanzinnig
populair is.
Takraw wordt beschreven als “voetbal -volleybal op een badmintonveld”,
maar in tegenstelling tot volleybal mag je bij takraw de bal niet met je handen
aanraken, alleen met hoofd, schouder, knie en voet.
Kortom, een zeer spectaculaire sport, die zeker een meerwaarde zal bieden voor de Pintse sporter.
Meer info: www.sepaktakraw.be

jeugd
Speelplein Amigos bestaat 25 jaar!
2012 is een feestjaar voor Speelpleinwerking Amigos. Uiteraard kunnen we dit niet zomaar voorbij laten gaan en wordt er dit jaar gefeest.
Op zaterdag 14 juli 2012 willen wij een feestdag organiseren voor alle
animatoren die ooit op het speelplein Amigos gestaan hebben.
Omdat wij niet meer beschikken over alle gegevens doen wij volgende oproep.
Heb je zelf of ken je iemand die als animator op speelpleinwerking
Amigos gestaan heeft tijdens de vakanties?
Noteer alvast zaterdag 14 juli in jouw agenda en geef volgende
gegevens door aan de jeugddienst (jeugddienst@depinte.be of
09 280 98 51): naam en voornaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en het aantal jaren dat je op het speelplein gestaan hebt.
Op die manier kunnen we jullie contacteren voor de festiviteiten!

Workshop lightgraffiti tijdens de WAK 2012
Ooit al iemand ’s nachts met gekleurde lampjes bizarre toeren
zien uithalen voor een digitaal fototoestel? Nee? Zegt graffiti in
het luchtledige je niets? Dan wordt het hoog tijd dat je je verdiept
in de coolste hobby ter wereld: lightgraffiti!
Experimenteer met sluitertijden en schilder met verschillende
lichtbronnen flashy tekeningen in de lucht!
De workshop vindt plaats op woensdag 2 mei 2012 van 15 tot 18
uur. Inschrijven en meer info bij de jeugddienst, jeugddienst@depinte.be, tel. 09 280 98 51. Let op:
maximum twaalf deelnemers (tussen twaalf en zestien jaar). Snel zijn is de boodschap!

Roefeldag
Op zaterdag 30 juni 2012 vindt de Roefeldag opnieuw plaats in De Pinte. Kinderen kunnen op deze dag een kijkje nemen bij onze plaatselijke handelaars
of kennis maken met een aantal interessante hobby’s.
Voor wie?
Voor alle kinderen tussen zes en twaalf jaar
Kostprijs?	Deelnemen is volledig gratis, maar vooraf inschrijvingen is
wel verplicht.
Heb je interesse om samen met ons mee op ontdekking te gaan? Noteer alvast volgende inschrijvingsdagen:
zaterdag 9 juni van 10 tot 12 uur
woensdag 13 juni van 14 tot 16 uur
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Meer informatie over de activiteiten tijdens de Roefeldag 2012 volgt halfweg mei via folders verdeeld
in de verschillende scholen en op de gemeentelijke website.
GEZOCHT!
Leuke en interessante beroepen of hobby’s
De jeugddienst zoekt nog zelfstandigen, bedrijven, instellingen, organisaties … die een groepje
kinderen willen ontvangen tijdens de Roefeldag. Wie wil meewerken aan de Roefeldag en er een
prachtige dag voor de kinderen wilt van maken, kan dat tot ten laatste maandag 30 april laten weten
aan de jeugddienst, tel. 09 280 98 51,
jeugddienst@depinte.be.
Begeleiders
Ook voor deze editie zijn we op zoek naar vrijwilligers voor het begeleiden van groepjes kinderen
doorheen de dag. Voel jij je daartoe geroepen? Neem contact op met de jeugddienst en geef je
gegevens door.
Nog vragen?
Voor meer info kan je terecht bij de jeugddienst, OCP, Polderbos 20, De Pinte, tel. 09 280 98 51,
e-mail: jeugddienst@depinte.be

Week van de Opvoeding
8 mei 2012: ‘Luister nu eens naar mij’ door Lut Celie
- Opvoedingspunt De Pinte
Hoe kunnen we kinderen en jongeren begrijpen? Wat te doen met hun gekraste ziel, bekraste armen, hun ontploffingen, ontembare emoties, hun apathisch gedrag?
Van onlust over kleine kwetsuren tot groot verlies. Deze vorming gaat over wat kinderen en jongeren
vandaag kan overkomen, hoe ze dat zelf beleven en vooral over de signalen die ze geven en die
voor volwassenen niet altijd begrijpelijk zijn.
We gaan op zoek naar mogelijkheden om hen te helpen de angsten, emoties en onzekerheden een
plaats te geven en hoe we hun grote gevoelens constructief kunnen kanaliseren en dus veruiterlijken.
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Waar?
Info en inschrijvingen: 		
Inkom?

OCP, Polderbos 20, De Pinte om 19.30 uur
tel. 09 280 93 07 of depinte@opvoedingspunt.be voor 30 april
5 euro (enkel in voorverkoop)

15 mei 2012: ‘Visie op werken met maatschappelijk kwetsbare gezinnen en de inzet van gezinsondersteuners’ - Kind en gezin
Waar?
JC Brieljant, Mouterijdreef 20, Deinze van 12.30 tot 13.30 uur
Info en inschrijven
tel. 09 381 68 70 of deinze@opvoedingspunt.be
Inkom?				Gratis
16 mei 2012: ‘Opvoeden: verbinding vasthouden in de zoektocht tussen kansen bieden en
grenzen stellen’ door Jan Decuypere - Opvoedingspunt Nevele
Opvoeden kan alleen maar gebeuren binnen een relatie. We dienen aandacht te besteden aan de
verbondenheid tussen ‘opvoeders en opvoedelingen’. Deze relatie staat enerzijds steeds onder druk
maar draagt tegelijkertijd het verlangen in zich om te worden vastgehouden. In de pedagogische ontmoeting liggen kansen voor een positief verhaal, voor een positieve zoektocht om vorm te geven aan
kwaliteiten, talenten en idealen. Binnen deze positieve context moeten grenzen hun plaats krijgen.
Waar?
Bolleboos, C. Buyssestraat 16, Nevele om 19.30 uur
Info en inschrijvingen: 		
tel. 09 371 93 44 voor 14 mei
Inkom? 			Gratis

www.depinte.be

21 mei 2012: ‘Uit elkaar. Wat nu?’ door Luc Bequé - Opvoedingspunt Nazareth in samenwerking met VCOK
Over ouders die apart gaan wonen, en hoe het leven van kinderen dan verandert. Hoe kan je rekening houden met de vragen en gevoelens van je kind? Hoe kunnen apart wonende ouders zich best
organiseren zodat de kinderen zich goed voelen? Als kinderen in twee gezinnen wonen, hebben
ze twee verschillende gezinnen: met een andere leefwijze en andere omgangsvormen. Hoe kan je
kinderen hiermee leren omgaan? Hoe kan je zelf omgaan met onderlinge meningsverschillen over
opvoeden?
Waar?
Sociaal Huis Nazareth, Zwanestraat 30, Nazareth om 19.30 uur
Info en inschrijvingen:
tel. 09 382 81 10 of nazareth@opvoedingspunt.be voor 14 mei
Inkom? 			Gratis
22 mei 2012: ‘Een eigen willetje’ - Opvoedingspunt Deinze in samenwerking met VCOK en
dienst onthaalouders
Over peuterpuberteit en positief opvoeden. Peuters ontwikkelen een eigen wil en het karakter krijgt
duidelijk vorm. Ze worden met andere woorden een eigen persoon. Vandaar dat ze alles ‘zelf’ willen
doen, de grens aftasten tussen ‘ik’ en ‘jij’ en heuse driftbuien krijgen wanneer hen iets niet zint. De
leeftijdsfase van een tot drie jaar wordt daarom soms aangeduid met ‘de koppigheidsfase’.
In deze vorming bespreekt men met de deelnemers waar en wanneer de driftbuien bij de peuters
zich voordoen. We overlopen dagelijkse momenten van eten, slapen, spelen. We bekijken hoe je
grenzen kunt stellen en driftbuien kan milderen, zonder de groei naar autonomie te belemmeren.
Waar?
De Rekkelinge, Désiré Delcroixstraat 1A, Deinze om 20 uur
Info en inschrijvingen:
tel. 09 381 68 70 of deinze@opvoedingspunt.be voor 14 mei
Inkom? 			Gratis
23 mei 2012: ‘Opvoeden is … voor iedereen anders’ - Forum opvoedingspunt
Doorlopend workshops voor de ouders om 13.30, 14.15 en 15 uur
Slaap zacht: als bedtijd een hel wordt. Deze workshop gaat over slaapproblemen bij kinderen van nul tot twaalf jaar. In samenwerking met de Gezinsbond.
Obesitas: wat is gezonde voeding voor mijn kind? Hoe kan ik mijn kind stimuleren tot het
eten van gezonde voeding? In samenwerking met Logo Gezond plus.
Opvoedingsspel: maak het mee en geef je mening over verschillende opvoedingsthema’s.
In samenwerking met Jongerenwelzijn en Provinciaal Steunpunt Opvoedingsondersteuning.
Randanimatie voor kinderen van drie tot twaalf jaar
Verteltheather Savooi ‘TeiTaTeit (of de onbeschrijflijke kookkunsten van Julienneke)’, een
gekruide voorstelling in samenwerking met Bond Moyson van 13.30 tot 14.30 uur
Grimme en glittertatoo’s door Guapacreations en randanimatie van 14.30 tot 15.30 uur
Proeverij van 15.30 tot 16.30 uur
We sluiten de namiddag af met een gratis drankje en poffertjes (zolang de voorraad strekt).
Infostand Opvoeding van 13.30 tot 16.30 uur
De hele namiddag staan wij klaar om jullie opvoedingsvragen te beantwoorden.
Waar?
Info en inschrijvingen: 		
Inkom?

OCP, Polderbos 20, De Pinte van 13.30 tot 16.30 uur
tel. 09 280 93 07 of depinte@opvoedingspunt.be voor 14 mei
5 euro, kinderen gratis
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Alweer een nieuwe bouwfase voor de Vrije Basisschool in Zevergem
Na de realisatie van de gebouwen langs de
Pont-Zuid, de realisatie van het Kleuterhuis en
de aanleg van de nieuwe schooltoegang en de
overdekte speelplaats, werd alweer een nieuwe bouwfase opgestart in de Vrije Basisschool
in Zevergem.
Door de afbraak van de metalen prefabklas,
die al dienst deed sinds 1964, werd plaats gemaakt voor de bouw van, onder andere, twee
heel ruime en eigentijdse klaslokalen. Daarin
zullen, na alle andere klasgroepen en de kleuterklasjes, nu ook het eerste en het tweede
leerjaar een comfortabel onderkomen vinden.
Daarenboven wordt de speelzaal uitgebreid en worden enkele bergplaatsen
voorzien. De nieuwbouw zal met de rood gevoegde bakstenen gevels mooi
aansluiten bij de strakke, maar gezellige lijn van de andere gebouwen.

zicht speelplaats

De speelplaats wordt een heel stuk ruimer en meer functioneel. De blikvanger wordt het leuke amfitheater in het achterste gedeelte. De kinderen kunnen daar hun eigen performance opvoeren met
zang, woord en dans.
Dit sluit opperbest aan bij het vernieuwde schoolconcept, waarbij alle talenten van de kinderen ten
volle worden aangesproken. Door het consequent toepassen van de principes van de Meervoudige
Intelligentie (MI) krijgen alle intelligenties of talenten van de kinderen een kans. De vraag is niet
meer: “Hoe slim ben jij?” maar: “Hoe ben jij slim?”. Ben je redeneerknap, muziekknap, beeldknap,
taalknap, bewegingsknap, natuurknap, zelfknap en/of samenknap? Deze methode van ‘talentenonderwijs’ zorgt er onder meer voor dat de kinderen een brede persoonlijkheid kunnen ontwikkelen en
dat het onderwijs nauw aansluit bij hun behoeften.
Zo zullen, op de nieuwe speelplaats, bijvoorbeeld het ‘honderdveld’ en de grote klok (waarvan kinderen zelf de wijzers vormen) tegemoet komen aan het motorisch leren van de kinderen.
Natuurknapperds zullen hun hartje ophalen met de groentebakken of de bijenwand. Er zal nog meer
ruimte zijn voor de ‘maandag-muziek’ of de dansmomenten tijdens de middagpauze.
Zo tracht de Zevergemse basisschool haar motto waar te maken: een unieke school voor unieke
kinderen.
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Dit bouwproject staat dus symbool voor de inhoudelijke vernieuwing die de school doorvoerde, maar
ook voor de groei en bloei. Ondanks de eerder afgelegen ligging aan de rand van het natuurgebied
van de Zevergemse Scheldemeersen, weet de school zich bijzonder goed te handhaven. Vele ouders vinden de weg naar dit schooltje. De kinderen komen uiteraard vooral uit De Pinte - Zevergem,
maar ook uit de omliggende gemeenten komen er talrijke kinderen. Sommige ouders vermijden op
deze wijze de problemen van de grootstedelijke scholen, met de bijhorende wachtlijst en leerlingenstop. Een kindvriendelijke oplossing dus voor het actuele probleem van overbevolking waar vele
scholen mee kampen.
Wellicht is het precies vooral de kleinschaligheid die de ouders er toe aanzet om hun kroost naar het
landelijke Zevergem te sturen.
Met haar zowat 180 kinderen blijft de basisschool van Zevergem inderdaad een eerder kleine school,
wat zich natuurlijk ook manifesteert in kleine en overzichtelijke klasgroepen.
Een school op kindermaat dus …
Vrije Basisschool Zevergem, Dorp 32, 9840 De Pinte (Zevergem)
Tel. 09 385 47 13, e-mail: schoolzevergem@scarlet.be
www.vbszevergem.be

Op de planning bij Chiro De Regenboog
Heb jij toevallig vriendjes of vriendinnetjes die je er af en toe over hoort spreken?
Die leuke zondagse activiteiten waar ze elke week naar uitkijken? Ja, dan gaat het
over een echte Chirozondag. Elke zondag vanaf 14 uur staat het enthousiaste leidingteam van Chiro De Regenboog paraat om jullie een spetterende tijd te geven
en om allerlei knotsgekke activiteiten te doen!
Jongeren van zes tot zestien jaar zijn welkom om te ravotten, kampen te bouwen, superleuke
spelletjes te spelen, bij te kletsen …

www.depinte.be

Na al onze voorgaande winterse activiteiten zoals schaatsen en zwemmen op verplaatsing, gaan we
de zomerse kant op met een bezoekje aan de zoo, de Blaarmeersen, waterballonnengevechten
en nog vele andere supertoffe groepsactiviteiten.
Voor ieder wat wils dus!
We beginnen natuurlijk ook al uit te kijken naar het snel naderende zomerkamp. We vertrekken van
21 tot 31 juli naar een, tot nu toe, onbekende locatie en halen daar de gekste dingen uit.
Maar ook voor de ouderen onder ons is er een moment om eens te kunnen komen meegenieten van
het enthousiasme van het leidingteam en de leden, zoals op de verschillende infoavonden.
Ook zijn we dit jaar te vinden op de UITbeurs, die op 5 mei 2012 valt, en plaatsvindt in het OCP.
Gebrek aan activiteiten is er zeker niet, dus aarzel niet om ons te contacteren of gewoon eens langs
te komen. Iedereen is altijd welkom.
Voor verdere informatie kan je terecht bij Tom Verhoeven Tom (0488 36 26 82) en
www.chiroderegenboog.be.

Samen aan het werk, samen altijd sterk,
Samen, nooit alleen, SAMEN 1!

welzijn
Wachtlijsten
- ma. 23 april: Dr. P. Moisse
- di. 24 april: Dr. P. Moisse
- wo. 25 april: Dr. P. Moisse
- do. 26 april: Dr. M. De Smet
zaterdag 28 april: Dr. F. Pieters
zondag 29 april: Dr. F. Pieters
- di. 1 mei: Dr. A. Van Poucke
- wo. 2 mei: Dr. J. Ossieur
- do. 3 mei: Dr. L. Van Poucke
zaterdag 5 mei: Dr. Paul Moisse
zondag 6 mei: Dr. Paul Moisse
- ma. 7 mei: Dr. E. Weytens
- di. 8 mei: Dr. W. Standaert
- wo. 9 mei: Dr. K. Vanderlinden
- do. 10 mei: Dr. J. Dossche
zaterdag 12 mei: Dr. P. Van Renterghem
zondag 13 mei: Dr. P. Van Renterghem

- ma. 28 mei: Dr. M. De Smet
- di. 29 mei: Dr. A. Van Poucke
- wo. 30 mei: Dr. P. Moisse
- do. 31 mei: Dr. P. Moisse
zaterdag 2 juni: Dr. E. Weytens
zondag 3 juni: Dr. W. Standaert
- ma. 4 juni: Dr. P. Moisse
- di. 5 juni: Dr. P. Moisse
- wo. 6 juni: Dr. P. Moisse
- do. 7 juni: Dr. M. De Smet
zaterdag 9 juni: Dr. L. Van Poucke
zondag 10 juni: Dr. K. Vanderlinden
- ma. 11 juni: Dr. J. Ossieur
- di. 12 juni: Dr. L. Van Poucke
- wo. 13 juni: Dr. Paul Moisse
- do. 14 juni: Dr. E. Weytens
zaterdag 16 juni: Dr. J. Dossche
zondag 17 juni: Dr. J. Dossche

- ma. 14 mei: Dr. A. Van Hecke
- di. 15 mei: Dr. I. Lampens
donderdag 17 mei: Dr. E. Weytens
zaterdag 19 mei: Dr. Paul Moisse
zondag 20 mei: Dr. Paul Moisse

- ma. 18 juni: Dr. D. Van Renterghem
- di. 19 juni: Dr. J. Dossche
- wo. 20 juni: Dr. A. Van Hecke
- do. 21 juni: Dr. I. Lampens
zaterdag 23 juni: Dr. E. Weytens
zondag 24 juni: Dr. W. Standaert

- ma. 21 mei: Dr. D. Van Renterghem
- di. 22 mei: Dr. G. Dujardin
- wo. 23 mei: Dr. J. Ossieur
- do. 24 mei: Dr. F. Pieters
zaterdag 26 mei: Dr. Paul Moisse
zondag 27 mei: Dr. Paul Moisse

- ma. 25 juni: Dr. K. Vanderlinden
- di. 26 juni: Dr. G. Dujardin
- wo. 27 juni: Dr. J. Ossieur
- do. 28 juni: Dr. F. Pieters
zaterdag 30 juni: Dr. D. Van Renterghem
zondag 1 juli: Dr. D. Van Renterghem
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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.
				centraal oproepnummer		website
Dokter van wacht 		
09 280 08 80				
www.huisarts.be
Tandarts van wacht
0903 39 969 (€ 1,50 / min.)
www.tandarts.be
Apotheker van wacht
0900 10 500 (€ 0,45 / min.)
www.apotheek.be

Maak je omgeving hartveilig
Volg de opleiding!

In België krijgen dagelijks ongeveer 30 mensen
een hartstilstand buiten het ziekenhuis: op straat,
thuis, op het werk,  tijdens het sporten ...  Slechts
weinigen van hen overleven. Dat kan anders, namelijk door op openbare plaatsen en in bedrijven
automatische externe defibrillatoren (AED’s) te
plaatsen én er zoveel mogelijk mensen mee te
leren omgaan. Op die manier kunnen vele mensenlevens gered worden.
Wat doet een AED?
Een Automatische Externe Defibrillator (AED) kan
je helpen als je moet reanimeren. De elektroden
van dit volautomatische toestel kleef je op de borstkas van het slachtoffer. Daarna voert de AED een
analyse van het hartritme uit. Als de analyse uitwijst
dat het hartritme hersteld kan worden met een elektrische schok, dan zal het toestel automatisch een
schok toedienen. De adviesstem van de AED begeleidt je bovendien met gesproken instructies. Zo
helpt het toestel je tijdens de hulpverlening. Handig én heel veilig.
De Pinte hartveilig
De Pinte wil een hartveilige gemeente zijn. Daarom werkt het gemeentebestuur al enkele jaren
samen met het Rode Kruis aan het project ‘Steden en Gemeenten Hartveilig’. Sinds de start van
het project zijn al drie AED-toestellen aangekocht. Deze zijn geplaatst in de inkomhal van het OCP,
buiten aan het gemeentehuis (politiekantoor) en aan De Veldblomme in Zevergem.
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Welkom op de AED-opleiding!
Een AED ophangen aan een muur: daar is geen enkel slachtoffer mee gered. Om De Pinte echt
hartveilig te maken, moeten er ook mensen zijn die een AED leren gebruiken. Daarom organiseert
het gemeentebestuur in samenwerking met Rode Kruis-Vlaanderen  op regelmatige tijdstippen opleidingen. Dit jaar zijn er twee opleidingen gepland. De eerste vindt plaats op dinsdag 12 juni 2012
in de raadzaal van het gemeentehuis van 19.30 tot 22.30 uur. In het najaar volgt een tweede
opleiding in Zevergem.
Deze opleidingen zijn gratis. U kunt ter plaatse eventueel ook een cursusboekje en een cd-rom
kopen voor 7 euro.
Wil je de AED-opleiding volgen? Dit kan door in te schrijven aan de balie in het OCP of door contact
op te nemen met Bob Lentacker, diensthoofd Vrije Tijd, tel. 09 280 98 46, bob.lentacker@depinte.
be. Opgelet: er is een maximum van twintig deelnemers. Tijdig inschrijven is dus de boodschap !
Wil je meer informatie over het Hartveilig-project? Surf naar www.hartveilig.be.

Eetfestijn en opendeurdag

14e editie ten voordele van vzw Home Thaleia
Home Thaleia vzw is een woonproject voor zestien personen met een verstandelijke/motorische
beperking, gelegen in het Nachtegalenpark in De Pinte (dicht bij het station). Vele inwoners van De

www.depinte.be

Pinte kennen inmiddels veel van onze bewoners onder andere door hun vrijwilligerswerk bij diverse
instanties in de buurt en/of door hun lidmaatschap bij verschillende organisaties. Binnen Home Thaleia worden de bewoners centraal geplaatst: wij streven samen naar een volwaardige woonvorm!
Wij nodigen u graag uit op zondag 24 juni 2012 om deel te nemen aan onze inmiddels 14e editie
van de opendeurdag!
Vanaf 11 uur kunt u terecht in Domein Begonia, Pintestraat 29, De Pinte waar er gelegenheid is tot
aperitief, barbecue ‘à volonté’, koude schotel of vegetarisch en een grote keuze aan dranken.
Vooraf inschrijven is verplicht (tel. 09 280 23 10, e-mail: mwadmin@homethaleia.be).
Volwassenen: € 18, kinderen vanaf zes jaar: € 11, kinderen jonger dan zes jaar: gratis
Vanaf 13 uur kunt u in Home Thaleia (Nachtegalenpark 1)  terecht voor de opendeurdag. Er is
voor elk wat wils: een drankje op ons gezellige terras, koffie met gebak, reuze sneltombola, kinderanimatie met onder andere springkasteel, clown, gastoptreden Kurt Burgelman (BiezeBaaze),
fototentoonstelling en verkoop van atelierproducten en plantjes …
De bewoners en het personeel hopen jullie allen te mogen verwelkomen!
Vzw Home Thaleia, Nachtegalenpark  1, De Pinte, tel. 09 280 23 10

ocmw
Thuiszorgdiensten OCMW De Pinte
Het is ieders wens om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen. Om dit mogelijk te maken is
thuiszorg heel belangrijk. De sociale dienst van het OCMW De Pinte probeert daar aan tegemoet te
komen met een aantal thuiszorgdiensten die we hieronder voorstellen.
Poetsdienst
De poetsdienst helpt 65-plussers, mindervaliden en zieken die niet meer in staat zijn hun woning
te onderhouden. De poetsvrouw komt een halve dag om de twee weken en zorgt voor het normale
onderhoud van de woning. Indien er bijkomende hulp nodig is voor koken, was, strijk en boodschappen, kan er een beroep gedaan worden op een dienst gezins- en bejaardenhulp.
In bepaalde gevallen kan de dienstverlening aan individuele noden aangepast worden door wekelijkse hulp te bieden.
Bij de aanvraag brengt de maatschappelijk werker een bezoek waarbij concrete afspraken over de
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werkregeling en het tarief vastgelegd worden. De bijdrage per uur is afhankelijk van het volledige
gezinsinkomen: loon, pensioen, vervangingsinkomen, inkomensvervangende- en integratietegemoetkoming FOD, inkomsten uit roerende en onroerende goederen. Het inkomen van familieleden
of andere inwonenden wordt voor een derde in aanmerking genomen. Er wordt ook rekening gehouden met de opbrengst van verhuurde woningen na aftrek van 20 %. Er wordt geen rekening
gehouden met het geïndexeerde KI van het woonhuis in eigendom  beneden 1 611,31 euro. Voor de
KI’s boven 1 611,31 euro wordt er rekening gehouden met het saldo maal drie en dit wordt dan als
jaarinkomen in rekening gebracht.
Kinderbijslag, kraamgeld, oorlogsrenten en uitkeringen van de zorgkas zijn vrijgesteld. Voor de berekening wordt ook vermindering toegestaan voor kinderen ten laste en huishuur. Bij verkoop van een
woning wordt er tot tien jaar na de verkoop geen vermindering van huurlast toegestaan.
Bijdrageschaal poetsdienst:
Inkomen alleenstaande			Tarief			Inkomen gezin
tot 893 euro
4,00 euro
tot 1 026 euro
893 - 942 euro
4,50 euro
1 026 - 1 066 euro
942 - 992 euro
5,20 euro
1 066 - 1 116 euro
992 - 1 066 euro
6,00 euro
1 116 - 1 190 euro
1 066 - 1 116 euro
6,70 euro
1 190 - 1 239 euro
1 116 - 1 487 euro
7,45 euro
1 239 - 1 611 euro
1 487 - 1 983 euro
8,00 euro
1 611 - 2 107 euro
+ 1 983 euro
8,75 euro
+ 2 107 euro
Om poetshulp aan te vragen kunt u contact opnemen met Rika Stock, de verantwoordelijke voor de
thuiszorgdiensten, tel. 09 280 93 01, hendrika.stock@ocmwdepinte.be.

Voor de werking van de poetsdienst zijn wij op zoek naar gemotiveerde en enthousiaste
poetsvrouwen met een hart voor ouderen.
Zeer goede kennis van het Nederlands en een auto, brom- of motorfiets zijn noodzakelijk.
Ben je geïnteresseerd? Neem contact op met  Rika Stock, verantwoordelijke voor de thuiszorgdiensten, tel. 09 280 93 01, e-mail: hendrika.stock@ocmwdepinte.be.
Minder Mobielen Centrale
De Minder Mobielen Centrale biedt 65-plussers, mindervaliden of mensen in een sociale noodsituatie met verplaatsingsproblemen de nodige transportmogelijkheden.
Enkel mensen met een beperkt inkomen of waar het vervoer noodzakelijk is omwille van de sociale
situatie kunnen een beroep doen op deze dienst. Om dit te onderzoeken komt de maatschappelijk
werker op huisbezoek bij ieder nieuw lid.
Het vervoer wordt verzorgd door vrijwillige chauffeurs die op bepaalde dagen en uren beschikbaar
zijn. Het OCMW vervult de nodige administratieve formaliteiten en zoekt een chauffeur.
De jaarlijkse ledenbijdrage bedraagt 10 euro, verzekering burgerlijke aansprakelijkheid inbegrepen.
Daarbovenop betaalt u een onkostenvergoeding van 0,30 euro per km aan de chauffeur.
Om een beroep te doen op de Minder Mobielen Centrale kunt u contact opnemen met Rika Stock, verantwoordelijke voor de thuiszorgdiensten, tel. 09 280 93 01, e-mail: hendrika.stock@ocmwdepinte.be
Voelt u er iets voor om vrijwillig chauffeur te worden voor
de Minder Mobielen Centrale?
Neem dan contact op met de Sociale dienst, tel. 09 280 93 01.
Maaltijdservice
Wanneer het klaarmaken van een warme maaltijd een lastig karwei wordt, kunt u contact opnemen met
onze diensten. We brengen u in contact met een traiteur die warme maaltijden aan huis bezorgt.
U kunt een lijst met de dichtstbijzijnde traiteurs aanvragen via info@sociaalhuisdepinte.be of ophalen in
het Sociaal Huis, Pintestraat 69, De Pinte, tel. 09 280 93 03. U kunt ook terecht bij Rika Stock, verantwoordelijke voor de thuiszorgdiensten, tel. 09 280 93 01, e-mail: hendrika.stock@ocmwdepinte.be.
Sociaal Huis
Voor alle andere informatie kan je terecht bij het Sociaal Huis De Pinte,
bij Annelies Cosyns, Pintestraat 69, De Pinte, tel. 09 280 93 03.

WZC Scheldevelde zoekt vrijwilligers voor bar en bibliotheek
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Heb je wat vrije tijd en hou je van bejaarde mensen? Ben je sociaal, sla je graag een babbel of bied
je graag hulp waar nodig? Dan ben jij misschien de persoon die wij zoeken.
Al geruime tijd werkt het OCMW met vrijwilligers in het woonzorgcentrum (WZC) voor de organisatie
van allerlei activiteiten met de bewoners, het aanbrengen van versiering, voor de bar en bibliotheek.
Voor de uitbreiding van het vrijwilligerswerking zijn ze op zoek naar vrijwilligers voor de bar en de
bibliotheek.
Het WZC heeft een kleine eigen bibliotheek waar bewoners boeken kunnen lenen. Ze zoeken een
vrijwilliger voor woensdagnamiddag van 14.30 tot 16.00 uur om de veertien dagen . Deze vrijwilliger
gaat bij de bewoners langs met boeken en noteert de uitgeleende boeken op een uitleenkaart.
Het WZC heeft een cafetaria waar familie en bezoek iets kan komen drinken. In het weekend wordt
de cafetaria open gehouden door vrijwilligers tussen 14.30 en 16.30 uur. Er is geen vast rooster. De
vrijwilligers kunnen zelf de data die voor hen passen op voorhand doorgeven.
Ben je geïnteresseerd of wil je meer weten? Contacteer dan de verantwoordelijke voor de vrijwilligerswerking Sandra De Moor, sandra.demoor@ocmwdepinte.be, tel. 09 280 93 05.

bibliotheek

www.depinte.be

bar Te Lande

politie
Sinds 1 maart sluit jouw wijkcommissariaat op zaterdag
Sinds 1 maart 2012 gaat het wijkcommissariaat van De Pinte (Koning Albertlaan 1) niet meer open
op zaterdag. De hoofdreden is dat het aantal klanten aan het onthaal op zaterdag te laag is, wat voor
een onverantwoorde kost aan manuren zorgt. Daarnaast wil men in de week de openingsuren van
de politie beter afstemmen op die van de gemeentediensten.
Ook voor de andere wijkcommissariaten van onze zone - Nazareth, Gavere en Sint-Martens-Latem
- geldt deze nieuwe regeling.
Het wijkcommissariaat blijft elke weekdag open
De wijkagenten staan elke weekdag tot jouw dienst van 8.30 tot 12 uur en op maandagavond van
17.30 tot 19.30 uur. Tijdens de week kan er ook ‘s namiddags een afspraak gemaakt worden. Bel
daarvoor naar 09 280 80 40 of stuur een mailtje naar depinte@pzschelde-leie.be.
De website is 24/7 open!
Voor het melden van sommige misdrijven (zoals fietsdiefstal, vandalisme, online fraude) kom je op
de website www.scheldeleie.be al een heel eind verder. Ook een aanvraag tot woningtoezicht kan
via deze weg.
Let wel, voor dringende politiehulp: aarzel nooit en bel het noodnummer 101!

nieuws uit de raden
Samenvatting van de gemeenteraad van 19 december 2011
• De raad keurt het tracé van de wegenis voor het verkavelen van de gronden in de Langevelddreef
- Spoorweglaan - Berkenlaan niet goed. Een aangepast voorstel van wegenis dat rekening houdt
met de aanbevelingen van het studiebureau kan wel in aanmerking komen voor vergunning.
• Goedkeuring voorstellen Imewo voor het ondergronds brengen van leidingen (laagspanning en
openbare verlichting) voor een totaal bedrag van 113 621,76 euro (vrij van btw) en voor het plaatsen van nieuwe openbare verlichting voor een totaal bedrag van 27 069,25 euro (btw inbegrepen) 33
voor de Nazarethstraat – Leeuwerikstraat.
• Bibliotheek: goedkeuring (definitief) ontwerp, bestek en raming voor de loten ‘ventilatie en verwarming’, ‘sanitair en brandbestrijding’ en ‘elektriciteit’. Raming kostprijs van het geheel van de werken
op 1 689 482,68 euro (inclusief btw):
o
lot ‘ruwbouw en afwerking’: 1 183 623,48 euro inclusief btw
o
lot ‘lift zonder machinekamer’: 39 204,00 euro inclusief btw
o
lot ‘ventilatie en verwarming’: 196 480,79 euro inclusief btw
o
lot ‘sanitair en brandbestrijding’: 115 584,10 euro inclusief btw
o
lot ‘elektriciteit’: 132 803,30 euro inclusief btw
o
lot ‘tuinaanleg’: 21 787,01 euro inclusief btw
• Goedkeuring reglement renteloze lening aan verenigingen (vanaf 1 januari 2012).
• Goedkeuring wijziging reglement impulssubsidies jeugdsportverenigingen: schrappen ‘met een
maximum van 400 euro’ in artikel 5 van het subsidiereglement kwalitatieve jeugdsportbegeleiding.
• Vaststellen gemeentelijke dotatie 2012 voor Politiezone Schelde-Leie: 823 171,73 euro voor de
exploitatie en 48 607,37 euro voor de investeringen.

• Goedkeuring meerjarenplanwijziging 2008 – 2013 kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart Zevergem.
• Kennisname budget 2012 kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart Zevergem.  
• Kennisname budgetwijziging 2011 nummer 1 en budget 2012 van het OCMW De Pinte.
• Goedkeuring meerjarenplanaanpassing 2011- 2014 en budgetwijziging nummer 2 van 2011.
• Vaststelling aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting: 7,2 %
• Vaststelling opcentiemen op de onroerende voorheffing: 950
• Meerjarenplanaanpassing 2012-2014, vaststelling beleidsdomeinen: algemene financiering, algemeen bestuur, zich verplaatsen en mobiliteit, natuur en milieubeheer, veiligheidszorg, ondernemen
en werken, wonen en ruimtelijke ordening, vrije tijd, leren en onderwijs, zorg en opvang en goedkeuring meerjarenplan 2012-2014.
• Goedkeuring budget 2012.
• Verlenging samenwerkingsovereenkomst met de stad Gent in het kader van een bemiddelingsprocedure bij Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS).
• Weerleggen vermoeden van gemeentelijk belang voor de vzw Tennisclub De Pinte.
• Open verklaren van een functie van financieel beheerder (m/v).
• Aanstelling Virginie Meurisse als financieel beheerder in statutair verband met volledige prestaties
met een proeftijd van een jaar.
Punten aangevraagd door raadsleden:
• Bespreking uitzicht Europaplein (plaatsing glasbollen) en hinderlijk parkeergedrag. De parkeerproblematiek van vrachtwagens en andere wagens en de problematiek van de glasbollen zal
besproken worden met de betrokken partijen. De verdere verharding naast het kerkhof, als oplossing voor het parkeren van vrachtwagens, wordt bekeken.
Vermoedelijke data gemeenteraadszittingen eerste helft 2012:
30 januari, 5 maart, 2 april, 7 mei, 4 juni, 2 juli en 27 augustus 2012
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Samenvatting van de gemeenteraad van 30 januari 2012
• Eedaflegging van de financieel beheerder, Virginie Meurisse.
• Goedkeuring voorontwerp en de bijhorende ramingen voor het Sportpark Moerkensheide. Raming
(inclusief 5 % onvoorziene kosten, exclusief btw) voor fase 1, inclusief studiekosten: 4 584 567
euro. De bouwaanvraagprocedure kan opgestart worden. Een subsidiedossier voor aanleg van de
Finse piste zal ingediend worden bij de Vlaamse regering.
• Wijziging gemeentelijk subsidiereglement groendaken, met ingang van 1 februari 2012.
• Goedkeuring aanvraag voor een renteloze lening.
• Vaststelling van de tarieven en voorwaarden voor het verlenen van grondconcessies op de gemeentelijke begraafplaatsen (tegen aankoopprijs):
o
grafkelder voor twee personen: 390 euro
o
grafkelder voor drie personen: 610 euro
o
urnenkelder en afdeksteen: 430 euro
o
gegraveerd naamplaatje voor urnenzuil (strooiweide): 30 euro
• Vaststelling functiebeschrijvingen gemeentesecretaris en financieel beheerder.
• Kennisname rapportering klachtenbehandeling.

www.depinte.be

Uit de adviesraden
Hieronder vindt u enkele interessante punten uit de verslagen van de adviesraden. De verslagen zelf
vindt u op www.depinte.be > Publicaties > e-bibliotheek > Verslagen > Adviesraden.
Gecoro 2012-01-26:
Bouwaanvraag nieuwe boerderij op de Polderdreef
Advies verkaveling Bommelhoek
Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Centrumbocht
MINA-raad 2012-01-19:
Advies verkaveling Bommelhoek
Advies rooien bomen Pont-Zuid

meldingen
Contactformulier
U vindt ook een Contactformulier op http:\\contact.depinte.be (elektronische verzending mogelijk).
Hebt u vragen, opmerkingen, klachten of suggesties in verband met onze gemeente?
Vul onderstaand formulier in.
Enkele voorbeelden van meldingen:
Onveilige verkeerssituatie
Vandalisme
Defecten aan de openbare verlichting kunt u melden via het gratis nummer 0800 6 35 35 of via
www.straatlampen.be.
Meldingen van sluikstorten kunnen rechtstreeks doorgegeven worden aan de milieudienst,
milieudienst@depinte.be, tel. 09 280 80 24 (milieuambtenaar Ingrid Scheerlinck).
Noteer hieronder uw vraag, probleem of opmerking.
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 35
Noteer hieronder het adres indien uw opmerking een bepaalde plaats betreft.
Straat:...................................................................................................................................................
Nummer:...............................................................................................................................................
Beschrijving van de plaats:...................................................................................................................
Gelieve steeds uw persoonlijke gegevens te noteren, zo kunnen we u op de hoogte houden.
Naam + voornaam:...............................................................................................................................
Straat + nummer:..................................................................................................................................
Postcode + gemeente:.........................................................................................................................
Telefoon:...............................................................................................................................................
U kunt deze kaart opsturen naar, of afgeven bij:
Gemeente  De Pinte - Meldingen
t.a.v. Isabel Coppens
Koning Albertlaan 1, bureau 4
9840 De Pinte

DE PINTSE
DORPSFEESTEN
Sinksen Kermis - Gemeentelijk kasteelpark Viteux
Ter gelegenheid van Sinksen Kermis wordt aan de hele bevolking van
De Pinte en omgeving opnieuw een gratis programma aangeboden.

Zaterdag 26 mei 2012
19.30 uur tot 01.00 uur: 4e editie Cafeest


Radio Negra (eerbetoon aan Manu Chao, heerlijke zomermuziek)



Headphone (eerste keer terug live na lange tijd, brengen binnenkort nieuwe cd uit)



The Vicious (een internationale klepper van formaat)

Zondag 27 mei 2012



1
1.30 uur: Aperitiefconcert met ‘Stef me Up’ (Stefanie De Meulemeester & Band op
haar best)

Doorlopende keuken


Vanaf 14.30 uur: Parkfeest

Kinderanimatie, springkasteel, open terras, kunstenaars, oude boeken, diverse standjes,
muzikale omlijsting.
Animatieprogramma met mobiele optredens en Clown Lollebol
 18.30 - 19.30 uur: HAPPY ‘BEER’ HOUR


19.30 - 21.00 uur: Rock au Vin (show, ambiance en emotie)



21.15 - 22.45 uur:  Cookies and Cream (een muzikale show van de jaren 70 tot nu)



23.00 - 00.30 uur: Dj Sven Ornelis (Q-Music presentator, een topdj als afsluiter)

Het volledige programma is een organisatie van de werkgroep ‘depintsedorpsfeesten’ met
de steun van Gemeente De Pinte en verschillende middenstandszaken.
Opnieuw vijf horeca-uitbaters, gezamenlijk aan het werk achter één grote gemeenschappelijke toog.
Zie ook www.cafeest.be.
Gedrukt op gerecycleerd papier met vegetale inkten
en zonder gebruik van vluchtige organische stoffen (VOS).

