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De Pinte-Zevergem: een zomer vol sport, spel, vermaak en muziek
Op de agenda
|01/07|
|07/07|
|13/07|		
|03/08| - |04/08|
|10/08| - |13/08|
|17/08| - |19/08|
|18/08| - |19/08|
|18/08|
|19/08|
|25/08| - |26/08|

Strijd der Dorpelingen | zie pag. 12
Vlaanderen Feest met Soetkin Collier | zie pag. 12
29e avondjogging Zevergem | zie pag. 23
20e feesteditie Zeverrock | zie pag. 15
Mieregoedfeesten | zie pag. 15 en 23
Oogstkermis | zie achtercover
33e Jeugdvoetbaltornooi JV De Pinte | zie pag. 22
Gringo Summer Edition | zie pag. 16
Massajogging | zie pag. 23
Racketlontornooi De Pinte | zie pag. 3

Sportpark Moerkensheide krijgt concreet vorm
Interesse in de eerste ontwerpen? | zie pag. 19 en 20

Sluitingsdagen

Gemeentehuis
woensdag 11 juli 2012 (Feest Vlaamse Gemeenschap)
woensdag 15 augustus 2012 (O.L.V.-tenhemelopneming)
maandag 23 juli 2012
geen avond- en woensdagnamiddagdienst in juli en augustus

Openingsuren gemeentehuis
• Elke werkdag
van 8.30 tot 12 uur
• Geen avonddienst en geen
opening op woensdagnamiddag
tijdens de maanden juli en
augustus

OCP, bibliotheek, containerpark en Sociaal Huis
woensdag 11 juli 2012 (Feest Vlaamse Gemeenschap)
woensdag 15 augustus 2012 (O.L.V.-tenhemelopneming)

Algemeen nummer gemeente
09 280 80 80

Algemene sluiting
OCP: zaterdag 14 juli tot en met zondag 29 juli 2012
Bibliotheek: zaterdag 14 juli tot en met zondag 29 juli 2012
Containerpark: maandag 16 juli tot en met zondag 22 juli 2012

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

Infokrant
juli-augustus 2012

Agenda juli - augustus 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 september oktober 2012)? Voer ze in vóór 24 juli 2012 via www.UiTdatabank.be.
za. 7/7

juli
zo. 1/7

Aperitiefconcert Domein
Scheldevelde
Harmonieorkest De Pinte
Vanaf 11 uur - Gratis
Om 12 uur: BBQ
Kaarten te bestellen bij de
muzikanten of bij Yves Gazelle:
0476 28 55 07,
yves.gazelle@skynet.be

Vlaanderen Feest! Concert
Soetkin Collier | zie pag. 12
Vanaf 20 uur - OCP,
Polderbos 20 - gratis
M.m.v, Tom Theunis, Sophie
Cavez, Didier François
Gemeente De Pinte en Cultuurraad De Pinte 09 280 98 50,
cultuurbeleid@depinte.be

Strijd der Dorpelingen
| zie pag. 12
8 uur: ontbijt met spek (€ 5) 9.30 uur: Oldtimertractorrit 11.30 uur: aperitief - 12 uur:
middagmaal (€ 15 volwassenen/
€ 9 kinderen) - 14 uur Strijd der
Dorpelingen - 17.30 uur apotheose.
Voetbalterrein Boldershof
Blijpoel 5A Zevergem
KVLV Zevergem
0494 21 16 41 (Magda De Smet),
marianne@zevergem.org
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Fietstocht in de Vlaamse
Ardennen (45 km)
8.15 - 17.30 uur: start in zaal “St.
Maartenshuis 1, bij kerk van Welden.
€ 8 euro (incl. ontbijt, ter plaatse
betalen), inschrijven verplicht.
Picknick meebrengen.
Velt Scheldevallei
Inlichtingen en inschrijvingen via
09 384 33 48 of
declercqgeert1@telenet.be

zo. 8/7

vr. 13/7

ma. 2/7 Bloedcollecte (18+)
OCP, Polderbos 20
Vriendenkring vrijwillige
bloedgevers De Pinte
09 282 73 42
za. 7/7

BBQ op kampterrein scouts in
Moyen
Vertrek om 8 uur per bus aan
scoutslokaal De Havik, Sportwegel 7
€ 8 (kinderen -12); € 14 (volwassene)
Eenheidscomité De Havik
Wim Dotselaere, 0473 58 12 85

vr. 14/7

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

25 jaar Speelplein Amigos
| zie pag. 24
Vanaf 17 uur: spel voor alle
ex-animatoren
Vanaf 19 uur: walking diner
Inschrijven verplicht (voor 20/7 bij
De Sportdienst)
Sportdienst De Pinte

Zie www.UiTindepinte.be voor meer info.

www.depinte.be

Opluisteren mis
O.L.V.-Kerk
Dorp 6 Zevergem
Seeveringa-koor
eddy.detemmerman@telenet.be

vr. 20/7

Fietstocht (+/- 35 km)
Start: 14 uur aan het OCP - gratis
Okra De Pinte
Arnold Hanssens, 09 281 10 67

vr. 27/7

Fietstocht (+/- 35 km)
Start: 14 uur aan het OCP - gratis
Okra De Pinte
Arnold Hanssens, 09 281 10 67

za. 28/7

24-Uren Festival
Polderbos 2
11 uur: grote barbecue 14.30 uur: Kubb-tornooi - 18 uur:
rockrally - 24 uur: party met gratis
vat
Jeugdhuis Impuls

zo. 29/7

Opluisteren openluchtmis
Sint-Annakapel Landuit, Pont-Zuid
23, Zevergem
Seeveringa-koor
eddy.detemmerman@telenet.be

augustus
Programma tieneractiviteiten augustus
| zie pag. 24

Fietstocht (+/- 35 km)
Start: 14 uur aan het OCP - gratis
Okra De Pinte
Arnold Hanssens, 09 281 10 67
29e Avondjogging Zevergem
| zie pag. 23
Voetbalterrein Zevergem Sportief
Boeregemstraat 31 Zevergem
€ 5 - Gezinnen: € 10
Atletiek De Pinte 09 282 60 73,
jogging@atletiekdepinte.be,
www.atletiekdepinte.be/jogging

Verkoop gevonden fietsen
Vanaf 10.30 uur - Garage
achterzijde gemeentehuis
(zijde koning Albertlaan)
Gemeente De Pinte

zo. 15/7

vr. 3/8

Zeverrock | zie pag. 15
Pop- en rockfestival - 20ste
feesteditie - met o.m. Zinger,
Sarah Ferri, Gabriel Rios, De
Mens, Les Truttes en Discobar
Galaxie
Festivalterrein Zeverrock
Blijpoel z/n Zevergem
Zeverrock
09 328 61 31
info@zeverrock.be
www.zeverrock.be

za. 4/8

vr. 17/8

13de Jogging JV De Pinte
| zie pag. 23
Vanaf 19 uur, Moerkensheide,
Nieuwstraat
Kind: € 1 / Volw.: € 5 - kijkers gratis
Voetbalclub Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be

za. 18/8

Oogstkermis | zie achtercover
Vanaf 19 uur, Curieuzeneuzen
met straatanimatie - The Almost
Swinging Jazz Band - Tanssia
Twirling Girls
Vanaf 23 uur, spetterend vuurwerk
WeZel - www.dewezel.be

Gringo Summer Edition
| zie pag. 16
Chiro de Regenboog, achter de
kerk van Zevergem
Blijpoel 5A, Zevergem
Chiro de Regenboog
verhoeven--tom@hotmail.com www.chiroderegenboog.be

vr. 10/8 Fietstocht (+/- 35 km)
Start: 14 uur aan het OCP - gratis
Okra De Pinte
Arnold Hanssens, 09 281 10 67

e
ma. 13/8 28 Mieregoedfeesten
| zie pag. 15 en 23
Van 14 tot 18 uur, koffietafel met
wafels voor de derde leeftijd
Feestzaal Mieregoed - gratis
Mieregoedbuurtcomité
Voor inschrijvingen: tel.: 09 282 23 22
of 0485 37 86 82 (feestzaal
Mieregoed)

vr. 17/8 Fietstocht (+/- 35 km)
Start: 14 uur aan het OCP - gratis
Okra De Pinte
Arnold Hanssens, 09 281 10 67
Oogstkermis | zie achtercover
Vanaf 21 uur, Streekbierenavond,
Wezeltent, Dorp Zevergem
Gratis toegang
WeZel - www.dewezel.be

33ste Jeugdvoetbaltornooi JV De
Pinte, ‘Tornooi Marc De Vos’
| zie pag. 22
Vanaf 10 uur – Moerkensheide,
Nieuwstraat
€3
Voetbalclub Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be

za. 25/8

Racketlontornooi De Pinte
Clublokaal TK De Pinte,
Polderbos 3
TTC De Pinte, TK De Pinte, BC
Polderbos
www.ttcdepinte.be
www.bcpolderbos.be
www.tkdepinte.be
www.racketlon.be

33ste Jeugdvoetbaltornooi JV De
Pinte, ‘Tornooi Marc De Vos’
| zie pag. 22
Vanaf 9 uur – Moerkensheide,
Nieuwstraat
€3
Voetbalclub Jong & Vlug De Pinte
www.jvdepinte.be

Zeverrock | zie pag. 15
Pop- en rockfestival - 20ste
feesteditie - met o.m. Fatback
Brass Band, Marco Z, Geppetto &
The Whales, Addicted Kru Sound,
Das Pop en The Subs
Festivalterrein Zeverrock
Blijpoel z/n Zevergem
Zeverrock
09 328 61 31
info@zeverrock.be
www.zeverrock.be

28e Mieregoedfeesten | zie pag. 15
Vanaf 19.15 uur,
Mieregoedjogging voor kinderen
Vanaf 19.30 uur,
Mieregoedjogging voor
volwassenen
Start aan feestzaal Mieregoed.
Prijs voor deelnemers +12 jaar: € 5
Mieregoedbuurtcomité
Geert Van Hoecke,
tel.: 09 221 41 59

zo. 19/8

zo. 19/8

Massajogging | zie pag. 23
Vanaf 14 uur, kidsloop 800 meter
Vanaf 14.30 uur, volwassenenloop
3000 meter
Start ter hoogte van de Klokdreef
(Veldstraat )
Enkel voor inwoners Zevergem-De
Pinte en kinderen die schoollopen
in Zevergem
Bond Jonge Gezinnen, Zevergem
Info: Guido Vanpoucke via
0473 96 71 75
Oogstkermis | zie achtercover
Vanaf 15.30 uur, aflossingsduatlon
Vanaf 17 uur, Zevergemse
Duatlon
Dorp Zevergem, 3 km lopen en
17 km fietsen
€5
Info en inschrijvingen? Geert De
Clercq via 09 385 88 86
WeZel - www.dewezel.be

Open koppelwedstrijd
Domein Scheldevelde
(Kasteellaan 1, De Pinte)
Deelname voor iedereen in
combinatie met een lid van de
club Scheldevissers
Club De Scheldevissers
Info: Werner De Klerck via
09 282 99 01 of
scheldevissers@fulladsl.be
zo. 26/8

Racketlontornooi De Pinte
Clublokaal TK De Pinte, Polderbos 3
€ 25 (incl. T-shirt, drankje en
broodje)
TTC De Pinte, TK De Pinte,
BC Polderbos
www.ttcdepinte.be
www.bcpolderbos.be
www.tkdepinte.be
www.racketlon.be

di. 28/8

Lezing over inbraakbeveiliging
Vanaf 14 uur
Bondslokaal De Pinte, Sportwegel 1,
9840 De Pinte
Gezinsbond De Pinte
09 282 78 88 3
www.gezinsbond-depinte.be

do. 30/8

Jeugdavonturensportdag
| zie pag. 21
Van 9 tot 16 uur, voor 10- tot
16-jarigen
€ 10 euro, middagmaal & drankje
inbegrepen
(inschrijven ten laatste voor
22 augustus in OCP)
Watervlak Florizoone,
Windsurfing, Oudenaardse
Steenweg te Deinze
Sportdienst de Pinte i.s.m.
Burensportdienst Leiestreek

vr. 31/8

Fietstocht (+/- 35 km)
Start: 14 uur aan het OCP - gratis
Okra De Pinte
Arnold Hanssens, 09 281 10 67

Ben je op zoek naar activiteiten specifiek gericht op kinderen onder de twaalf? Kijk dan uit naar dit icoontje!

Leven & wonen
Wegomlegging
Tijdens de 13e jogging JV De Pinte op 17 augustus 2012 - Moerkensheide
om 19 uur lopen de kinderen tot twaalf jaar op de atletiekpiste
om 19.30 uur start de eigenlijke jogging
(atletiekpiste, Nieuwstraat richting centrum, net voorbij de slagerij, rechtsaf door de
nieuwe verkaveling, Eeuwfeestlaan, B. Boonelaan, Polderpad, K. Boudewijnlaan,
K. Elisabethlaan, Hageland, Moerkensheide)
Vanaf 18.45 uur op vrijdag 17 augustus 2012 moeten weggebruikers de richtlijnen van de signaalgevers langs het parcours opvolgen en in ieder geval de looprichting volgen (met uitzondering van
de Nieuwstraat).

Vrijwilligers voor stembureaus gezocht
Verkiezingen zondag 14 oktober 2012

Oproep vrijwilligers voor stembureaus en stemopnemingsbureaus
Voor de komende gemeenteraadsverkiezingen is het gemeentebestuur van De Pinte op zoek naar
vrijwillig(st)ers om:
- de taak van voorzitter of bijzitter van een stembureau op zich te nemen (De Pinte)
- de taak van voorzitter of bijzitter van een stemopnemingsbureau (telbureau) op zich te nemen (De Pinte)
De voorzitter leidt samen met een door hem/haar gekozen secretaris en vier bijzitters een stembureau of stemopnemingsbureau.
De stembureaus ingericht voor ons bestuur bevinden zich:
- in de Gemeentelijke basisschool, Polderbos 1, De Pinte (nr. 13 tot en met 21)
- in de Veldblomme, Veldstraat 50, Zevergem (nr. 22 en 23)
Geïnteresseerden kunnen hun contactgegevens doorgeven via e-mail: secretaris@depinte.be.

Stemrecht voor niet-Belgen!
Sinds 2004 hebben burgers van vreemde herkomst stemrecht bij de gemeenteraadsverkiezingen.
U hebt de kans - als niet-Belg - om mee te kiezen wie uw gemeente de komende legislatuur bestuurt.
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Voorwaarden om te kunnen stemmen
1. Minstens 18 jaar zijn op 14 oktober 2012
2. Ingeschreven zijn op de kiezerslijst vóór 1 augustus 2012
3. Genieten van de burgerlijke en politieke rechten op 14 oktober 2012
4. Vijf jaar onafgebroken in België verblijven (bijkomende voorwaarden voor nationaliteiten buiten
de Europese Unie)
Hoe inschrijven op de kiezerslijst?
- Download een inschrijvingsformulier op de website www.vlaanderenkiest.be of haal een inschrijvingsformulier af op de dienst Burgerzaken van onze gemeente
- Vul het formulier volledig in, onderteken het en geef het af op de dienst Burgerzaken vóór 31 juli
2012
- U ontvangt vervolgens een brief van de dienst Burgerzaken
- Wanneer u ingeschreven bent op de kiezerslijsten, bent u verplicht om te gaan stemmen op
14 oktober 2012
Meer info?
www.vlaanderenkiest.be
dienst Burgerzaken
tel 09 280 80 61
burgerzaken@depinte.be

www.depinte.be

Verkoop gevonden fietsen
Het gemeentebestuur gaat over tot de verkoop van achtergelaten en gevonden fietsen op zaterdag
7 juli 2012 om 10.30 uur aan de garage / achterzijde van het gemeentehuis (zijde Koning Albertlaan). De aangekochte fietsen dienen ter plaatse betaald en dadelijk meegenomen te worden.

Een leven redden door een orgaan af te staan
Voor veel patiënten met chronische, onomkeerbare aandoeningen is transplantatie van een orgaan de laatst mogelijke
behandeling. Een hart, een lever of een nier kan een leven
redden. Helaas is de vraag naar organen op dit moment
groter dan het aanbod, wat leidt tot steeds langer wordende
wachtlijsten en al te vaak tot het overlijden van patiënten.
Na een overlijden: wie zwijgt, stemt toe
Als u Belg bent of meer dan zes maanden in België woont,
staat de wet de verwijdering van organen na uw dood toe,
tenzij:
u dit uitdrukkelijk hebt geweigerd tijdens uw leven
 uw naaste familieleden (kinderen, ouders of echtgenoot) zich tegen de orgaanafname
verzetten
Als u niet wilt dat na uw dood organen of weefsels uit uw lichaam worden weggenomen, moet u een
document invullen en overmaken aan uw gemeente.
Formulier voor instemming
Organen laten wegnemen of niet? Om te voorkomen dat uw naaste familieleden na uw dood die
pijnlijke keuze in uw plaats moeten maken, kunt u vooraf een registratieformulier voor instemming
opmaken. U kunt dat formulier afhalen bij uw gemeente of downloaden van www.beldonor.be.
Naast de verschillende voorzorgen die gelden, mag u er ook van uitgaan dat orgaandonatie:
gratis is
anoniem is
uitgevoerd wordt met respect voor uw stoffelijk overschot
Ook als u uw instemmingsverklaring hebt overgemaakt aan uw gemeente, kunt u haar achteraf nog
altijd veranderen.
Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de FOD Volksgezondheid www.beldonor.be.

Huis te huur? Vermeld de huurprijs
Vijf jaar geleden werd het voor verhuurders en vast- 5
goedmakelaars verplicht om de huurprijs en de
gemeenschappelijke lasten te vermelden als ze een
woning, appartement, kamer of studio te huur stellen
via affiches, advertenties of het internet. Sinds kort
zijn ze ook verplicht de gegevens van het energieprestatiecertificaat te vermelden.
Het merendeel van de woningen die te huur staan in
De Pinte worden verhuurd door immobiliënkantoren.
Over het algemeen volgen zij de reglementering en
maken ze de huurprijzen bekend. Bij particuliere verhuurders durft het wel eens scheef te lopen.
Daarom deze oproep aan alle verhuurders: vermeld huurprijzen, gemeenschappelijke lasten en
energieprestatiecertificaat in elke officiële of publieke mededeling over verhuring.

Milieu & duurzaamheid
Milieukalender
Containerpark
Het containerpark is gesloten op vrijdag en zondag en op wettelijke feestdagen. Ook gesloten op
woensdag 11 juli, van maandag 16 juli tot en met zaterdag 21 juli.
Openingsuren:
maandag
dinsdag 		
woensdag 		
donderdag
zaterdag

/
9 -12
/
/
9 -12

13 – 18 u (zomeruurregeling)
13 – 17 u
13 – 17 u
13 – 18 u (zomeruurregeling)
13 – 17 u

Bezoekt u het containerpark?
Dan dient u zich steeds een kwartier vóór sluitingstijd te registreren.

Composteren
Interesse in de aankoop van een compostvat, compostbak of wormenbak?
Bestellen kan bij de milieudienst (tel. 09 280 80 24 - milieudienst@depinte.be).
Compostvat: € 13,5*
Compostbak: € 27*
Wormenbak: € 10*
Beluchtingsstok: € 2
* levering aan huis inbegrepen
De compostvaten en -bakken zijn vervaardigd uit gerecycleerde kunststof.

Herbruikbare goederen
Vzw Ateljee haalt gratis herbruikbare goederen op. U kunt hen daarvoor contacteren via 09 224 07 15.
U kunt de herbruikbare goederen ook zelf naar de Kringwinkel brengen, Slachthuisstraat 18 in Deinze (van maandag tot en met vrijdag van 10 tot 17.30 uur en op zaterdag van 10 tot 16.30 uur. Meer
informatie op www.ateljee.be).
Tip: raadpleeg de Ophaalkalender 2012 voor meer informatie over 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 afhalingen in De PinteZevergem op te vragen. U kunt hiermee op straat, maand en afvalfractie zoeken.
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Meldingspunt milieuklachten
Voor het melden van milieuklachten is milieuambtenaar Ingrid Scheerlinck bereikbaar tijdens
de kantooruren (09 280 80 24). U kunt ook contact opnemen met de lokale politiezone tijdens
(09 321 76 60) en buiten (101) de normale diensturen.

Breng je taxussnoeisel tussen 15 juni en 31 augustus 2012 naar het
containerpark.
Waarom? Redenen te over!
Taxussnoeisel levert grondstof voor chemotherapeutische geneesmiddelen. Wie taxussnoeisel brengt, draagt dus bij tot de strijd tegen
kanker. Bovendien wordt voor elke kubieke meter zuiver taxussnoeisel
€ 50 extra geschonken aan kankerbestrijding.
50% van alle chemokuren gebeurt met geneesmiddelen op basis van
taxus. In de jonge naalden van Taxus baccata zit baccatine, een belangrijk wapen tegen kanker. Het snoeisel van een taxushaag van 50 meter
lang levert de nodige grondstof voor de behandeling van een kankerpatiënt. Jaarlijks hebben tienduizenden kankerpatiënten chemotherapie
nodig. Voor al die mensen kan ook jouw taxushaag de hoop vergroten.

www.depinte.be

VERGROOT
DE HOOP
SNOEI JE
TAXUSHAAG EN
VECHT MEE
TEGEN KANKER
15 juni – 15 sept

Actie ten voordele van

VERGROOT DE HOOP.BE

V.U. Boomkwekerijen B&C Van Hulle, Pot – en Zuidhoutstraat 10, 9990 Maldegem – Kleit

Actie taxussnoeisel ‘Vergroot de hoop’

Je taxussnoeisel moet jong zijn …
Enkel het eenjarig snoeisel (takken
tot 30 cm) van Taxus baccata bevat
de waardevolle stof baccatine. Het
is dan ook belangrijk dat het verzamelde snoeigroen afkomstig is van
hagen die jaarlijks gesnoeid worden.
… maar ook zuiver
Gebruik een zeil of doek om het
snoeigroen op te vangen. Taxussnoeisel vermengd met aarde, gras
of ander groen, is immers waardeloos. Je kunt het snoeisel los of in
eigen zakken aanbrengen.
Hoe klein je haag ook is, elke kilo taxussnoeisel die je tussen 15 juni en 31 augustus 2012
naar het containerpark brengt, vergroot de hoop
Meer informatie nodig? Bezoek www.vergrootdehoop.be.

Oproep MINA-raad aan geïnteresseerde inwoners
De gemeentelijke MINA-raad telt 24 stemgerechtigden en bestaat uit afgevaardigden van de representatieve verenigingen, erkende adviesraden en scholen, naast één afgevaardigde van het OCMW
en een groep geïnteresseerde inwoners.
Meent u een zinvolle bijdrage te kunnen leveren op het vlak van milieu en duurzaamheid in onze
gemeente? Meld dat dan uiterlijk tot vrijdag 31 augustus 2012 met een eenvoudig schrijven of
e-mail aan: de milieudienst t.a.v. Ingrid Scheerlinck, milieuambtenaar, Koning Albertlaan 1, 9840
De Pinte, milieudienst@depinte.be. Voor meer informatie kunt u terecht bij de milieudienst via tel.
09 280 80 24.
Vrouwen worden extra aangemoedigd om zich kandidaat te stellen.

Snoeien in je energiefactuur?

Leen aan 2% voor energiebesparende investeringen in je woning!
Nadat de federale regering in 2011 besloot te snoeien in de fiscale voordelen voor energiebesparende maatregelen, lijken investeringen om in de energiefactuur te snoeien verder van
huis. Waarom is het dan nu toch nog een goed tijdperk om te investeren?
7
Wie nu aan de slag gaat, heeft nog recht op allerhande premies en subsidies. Bovendien kunnen
inwoners van de gemeente sinds 1 maart 2012 via een FRGE-lening onmiddellijke financiële steun
krijgen voor energiebesparende investeringen. Deze lening kan u dankzij uw gemeente afsluiten bij
Veneco2 en dit aan 2%, een interestvoet die nog een stuk lager ligt dan de voormalige groene lening.
Hiernaast blijven de premies voor 2012 behouden via uw netbeheerder voor facturen die dateren
vanaf 2012. Ten slotte is er voor het plaatsen van dakisolatie nog
een fiscaal voordeel onder de vorm van een belastingvermindering
van 30% op uw factuur.
In samenwerking met Veneco² kunnen alle inwoners een FRGElening afsluiten voor energiebesparende maatregelen in de eigen
woning uitgevoerd door een geregistreerd aannemer. Hieronder
vallen onder andere isolatiewerken, vervangen van stookolieketels
en het plaatsen van hoogrendementsbeglazing. Bent u eigenaar,
verhuurder of huurder dan kunt u een FRGE-lening aangaan die
minimaal 1 250 euro en maximaal 10 000 euro bedraagt. Deze
moet op een termijn van maximaal vijf jaar worden afbetaald. De
intrest bedraagt 2%.
Voor diegenen die het financieel moeilijk hebben, is er extra ondersteuning vanuit Veneco2 waarbij offertes worden opgevraagd en de
werken nauwkeurig worden opgevolgd.

Contact

FRGE-lening: voor meer info, voorwaarden of het indienen van een aanvraag
kunt u terecht bij Veneco2, Port Arthurlaan 11, 9000 Gent, tel. 09 218 99 12,
blomme@veneco.be, contactpersoon: Valerie Blomme
Let op! Geld lenen kost ook geld. Jaarlijkse kosten percentage en debetrente
bedragen 2%.

Duurzaam bouwen & wonen
1. Gemeente De Pinte biedt gratis duurzaam bouwadvies
Een persoonlijk planadvies heeft als
doel de bouwheer het nut van duurzaam
bouwen bij te brengen en hem ertoe aan
te zetten de principes van duurzaam
bouwen te concretiseren. In het kader
hiervan biedt gemeente De Pinte bouwadviescheques aan aan (ver)bouwers.

Elke cheque is goed voor drie uur gratis
duurzaam bouwadvies van de MilieuAdviesWinkel, een permanent infoloket dat
zich richt tot (ver)bouwers die vragen
hebben over duurzaam (ver)bouwen,
leven, wonen en consumeren. Niet zonder reden, want bij een nieuwbouw of
verbouwing heeft elke beslissing, bij het
ontwerp én bij de uitvoering, meteen gevolgen op ecologisch én financieel vlak.
Hoe werkt het?
Na een afspraak met de MilieuAdviesWinkel, een ingevulde bouwadviescheque en een kopie van
de eigendomsakte, krijgt de (ver)bouwer drie uur gratis duurzaam bouwadvies in de winkel in Gent,
eventueel opsplitsbaar in drie schijven van elk een uur. Aan de hand van de bouwplannen, schetsen en foto’s stelt de MilieuAdviesWinkel een persoonlijk planadvies op voor de meest energie- en
milieuvriendelijke bouwoplossingen.
U kunt de cheque downloaden via www.depinte.be.

2. Oost-Vlaams steunpunt duurzaam wonen en bouwen

Provincie Oost-Vlaanderen wil duurzaam wonen en bouwen stimuleren, maar dat kunnen ze niet
alleen. Negen partners uit verschillende sectoren (milieu, bouw, sociaal) bundelen daarom verschillende duurzame bouw- en wooninitiatieven en verspreiden de informatie naar belanghebbenden.
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Meer informatie op de website van de provincie: www.oost-vlaanderen.be.

3. Gemeentelijk infopunt

Bij de duurzaamheidsambtenaar kunnen inwoners terecht voor informatie over duurzaam bouwen
en wonen: materialengebruik, rationeel energiegebruik, subsidies ...

4. Voorbeeldfunctie gemeente

 Bij nieuwbouwprojecten wordt zoveel mogelijk gelet op de keuze van de bouwmaterialen en
rationeel energiebeheer
 Voor de aankoop van hout wordt enkel nog duurzaam gelabeld hout aangekocht (FSC, PEFC).
Zo zijn de zitbanken langs de straten van FSC-hout
Bij wegenwerken wordt telkens gewerkt met COPRO-gekeurd breekpuin
 Schilderen en onderhoud van hout wordt gedaan met natuurverven en -oliën zodat we ook hier
geen schade toebrengen aan het milieu
...

www.depinte.be

Hondenpoep
Om onze gemeente net te houden, werden al op verschillende plaatsen speciale afvalbakken gezet om hondenpoep in te deponeren.
Momenteel staan er zeven dergelijke afvalbakken in het Sijsjespark,
C. Buysselaan, Keistraat, Fabiolalaan en S. de Rijckelaan, op de
hoek Toutefais-Hageland en in de verkaveling Moerkensheide.
Het betreft een afvalbakje waaraan een rol plastic zakjes is bevestigd. Het is de bedoeling dat elke hondenliefhebber deze plastic
zakjes gebruikt om de hondenpoep van zijn of haar hond zélf op te
ruimen. De plastic zakjes kunnen dan in de sac-o-mat gedeponeerd
worden.
Elke afvalbak bestaat uit 100% gerecycleerd materiaal.
Volgens artikel 55 van de GAS-wetgeving moeten de eigenaars of begeleiders van honden en
rijdieren ervoor zorgen dat hun dieren de openbare ruimte niet bevuilen met hun uitwerpselen.
Ze zijn dan ook verplicht deze uitwerpselen onmiddellijk te verwijderen.

Schone kleren in Gemeente De Pinte
Sinds 2010 is De Pinte ook een schoneklerengemeente. De actie
‘Schone Kleren in de Gemeente’ focust op de aankoop of huur
van ‘schone’ werkkleding voor het gemeentepersoneel. Het gaat
hierbij om werkkleding en uniformen voor diverse gemeentelijke
diensten. Daarbij wordt als voorwaarde gesteld dat bij de aankoop
ook sociale criteria gehanteerd worden in verband met de arbeidsomstandigheden waarin de werkkleding gemaakt wordt. ‘Schone Kleren’ zijn kleren die geproduceerd worden met respect voor de
arbeidsrechten van de mensen die ze maken.
Omdat we ook de inwoners willen betrekken bij dit beleid, zit bij elk geboortepakket een schattig
baby T-shirtje met de opdruk ‘ik ben een super schone baby’.

Omgaan met asbest: niet zo eenvoudig
Algemeen geldt dat asbesthoudend materiaal in goede toestand meestal
mag blijven waar het zit. Onoordeelkundig verwijderen is trouwens veel
gevaarlijker dan alles laten zitten.
Vooral toepassingen in hechtgebonden asbestcement leveren weinig
risico op. Toch blijft waakzaamheid geboden. Asbesthoudend materiaal
dat zich nu in goede staat bevindt, kan immers op termijn beschadigd of
verweerd raken, waardoor gevaarlijke vezels vrijkomen.
Binnenhuistoepassingen uit ongebonden asbest in goede staat die zich op een plaats bevinden
waar regelmatig mensen komen (zodat het materiaal risico loopt beschadigd te worden), kan je het
best laten verwijderen of afschermen. Hier gaat het bijvoorbeeld om asbestisolatie rond verwarmingsleidingen.
Zelf asbest verwijderen?
Hechtgebonden asbest kan je in veel gevallen zelf verwijderen, op voorwaarde dat het nog in goede
staat is, eenvoudig los te maken en dat je rekening houdt met enkele veiligheidsmaatregelen.
Je gaat als volgt te werk:
 ontroleer of het materiaal hechtgebonden is, nog in goede staat verkeert, en gemakkelijk
C
te verwijderen is
Bevochtig het materiaal intens, zodat eventueel loskomende vezels niet gaan rondwaaien
Verwijder de delen één voor één, met de hand. Gebruik hierbij een stofmasker type P3
Gebruik uitsluitend handwerktuigen, nooit sneldraaiend gereedschap
Zorg binnenshuis voor een goede verluchting en reinig achteraf met water, gebruik geen
stofzuiger
Spring voorzichtig om met het verwijderde materiaal: zorg dat het niet kan breken
Breng het asbestcementafval meteen naar het containerpark of de stortplaats. Deponeer
het niet bij het bouw- en sloopafval. Informeer indien nodig bij het personeel
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Bij beschadigd asbestcement is professionele hulp nodig
Ongebonden asbest, verweerd of beschadigd asbestcement en moeilijk te verwijderen toepassingen
(ook van asbestcement) kan je niet zelf op een veilige manier afbreken. Zonder gespecialiseerde
kennis en uitrusting is de kans reëel dat er een grote hoeveelheid asbestvezels in de omgevingslucht
terechtkomt. Je stelt jezelf dan bloot aan onnodige risico’s. Doe in dergelijke gevallen een beroep op
een professionele asbestverwijderaar, vaak een aannemer of dakdekker die een gepaste opleiding
heeft gevolgd. In een beperkt aantal gevallen, bv. als het materiaal gebroken moet worden, contacteer je een erkend verwijderaar.
Verboden handelingen
Gebruik nooit een hogedrukreiniger om asbesthoudende dakbedekking of andere toepassingen te
reinigen, omdat hierbij een onaanvaardbaar hoge concentratie aan asbestvezels vrijkomt in de omgevingslucht. Bovendien komt dan asbesthoudend slib in de dakgoten en vervolgens in je regenput
of de riolering terecht. Op die manier breng je anderen in gevaar en ben je volgens de Vlaamse
milieureglementering strafbaar. Ook taboe is het schuren, slijpen, zagen, boren, bewust breken en
op andere agressieve manieren bewerken van asbestcementleien.
Momenteel bestaat er geen enkel veilig en milieuvriendelijk alternatief voor het ontmossen van asbesthoudende dakbedekkingen. Het enige wat je kan doen, is de dakbedekking vervangen door
nieuw - uiteraard asbestvrij - materiaal.
Waar naartoe met asbestafval?
Hechtgebonden asbestcement in relatief goede staat mag je naar een containerpark brengen, een
voor asbestcement vergund sorteercentrum of een hiervoor vergunde stortplaats. Houd het asbestafval wel steeds afgezonderd van ander afval, zoals bouw- en sloopafval.
Ongebonden asbesthoudend en gebonden asbesthoudend afval - met uitzondering van asbestcement - moet worden afgevoerd door een erkende overbrenger voor asbestafval. Een lijst van
erkende overbrengers vind je op de website van de OVAM. Vraag vooraf informatie aan over de
verpakkingsvoorwaarden voor het afval.
In principe draait de huiseigenaar op voor de verwijderingskosten. Als een gespecialiseerd bedrijf
ongebonden asbest verwijdert, kan de rekening behoorlijk oplopen.

Wegwijs met water in en rond de woning
Zoek je praktische informatie over hoe je het
best omspringt met water in en rond de woning? Raadpleeg dan de Waterwegwijzer
bouwen en verbouwen, een uitgave van
de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM).
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Bij een bouwproject kan je het best van bij het
begin rekening houden met een doordacht
beheer van al het drink-, regen- en afvalwater dat in en rond je woning circuleert. De
Waterwegwijzer is een praktische gids die de
weg wijst naar een rationeel en duurzaam
waterbeheer in en rond de woning.
Het gaat daarbij onder andere over de opvang, het hergebruik en de infiltratie van regenwater. De
Waterwegwijzer geeft een volledige beschrijving van de onderdelen van een regenwaterput en het
verdeelsysteem. Hij geeft ook een ruim overzicht van de mogelijkheden om regenwater te infiltreren,
te bufferen of op te vangen met een groendak.
Bij een nieuwbouw of bij grote werken aan je leidingnet voor de afvoer van afval- en/of regenwater,
moet je de privéwaterafvoer laten keuren. Ook bij de aanleg van gescheiden riolering op het openbaar domein, met de verplichting om regenwater af te koppelen op het privédomein, is een keuring
verplicht. In de Waterwegwijzer vind je praktische tips voor het ontwerp van de huisriolering en informatie over het scheiden van regen- en afvalwater.
Maar evenzeer overstromingsveilig bouwen, zorg voor de binneninstallatie van je drinkwatercircuit
en de tijdelijke bemaling van het grondwater komen aan bod.
De publicatie en meer gedetailleerde informatie kan je ook vinden op de website van de Vlaamse
Milieumaatschappij www.vmm.be/water/waterwegwijzerbouwen.
De gratis brochure kan je bestellen bij het Infoloket van de VMM (tel. 053 72 64 45 of info@vmm.be).

www.depinte.be

Mobiele Fruitpers Zevergem perst uw fruit
Ook deze zomer biedt Frederic Lerouge van Mobiele
Fruitpers Zevergem u de kans uw fruit tot natuurtroebel
sap te persen. U stelt daarbij zelf uw mengeling  van
bessen- of groentensap samen en van het sap kunt u
zelfs cider of wijn maken.
Meer info?
Op www.mobielefruitpers.com vindt u informatie over
het tijdstip en de plaats waar de mobiele fruitpers staat.

Cultuur en vrije tijd
Kunstenaar van de Maand
Juli – Irene Demeurechy

Irene De Meurechy werd in 2006 lid van art@depinte. Momenteel
is ze voorzitter van deze vereniging die zich richt tot liefhebbers
van beeldende kunst. Art@depinte organiseert wekelijks cursussen en workshops rond bepaalde technieken. In de weekends
van 8 en 15 september 2012 vindt opnieuw de jaarlijkse tentoonstelling plaats in de raadzaal van het gemeentehuis.
Irene vindt mooie beelden en impressies van vakantieoorden
een constante inspiratiebron. Ze maakt zowel aquarellen als
werken met olieverftechniek, op doek en op MDF.

Augustus – Jordy Bracke

Jordy Bracke, een van de groepsleiders van FOS De Havik,
stelt deze maand tentoon met enkele van zijn natuurfoto’s. Op
het vlak van fotografie mag hij zich een autodidact noemen; de
schoonheid en rustgevendheid van de natuur inspireerden hem
om het fototoestel ter hand te nemen en de beelden – voornamelijk landschappen – vast te leggen op de gevoelige plaat.
Jordy is gebiologeerd door de natuur en besluit: “Ieder beeld dat
je vastlegt in de natuur is ontegensprekelijk een uniek beeld!”

Plaats jouw activiteit op Uit in De Pinte
De UiTdatabank bundelt het cultuur- en vrijetijdsaanbod in Vlaanderen. Een concert, een podiumvoorstelling of een tentoonstelling? Cursussen, evenementen, wandelingen en kaartavonden? Het
krijgt allemaal zijn plaats in de UiTdatabank. Om activiteiten van jouw vereniging of organisatie te
promoten, is de UiTdatabank hét instrument bij uitstek om mensen te informeren en warm te maken.
Ook De Pinte is partner van de UiTdatabank. Alle activiteiten in De Pinte op het vlak van cultuur,
sport, toerisme en jeugd verschijnen automatisch op de gemeentelijke website www.depinte.be.
Daarnaast komt je activiteit ook in de regionale cultuur- en vrijetijdsagenda Uit in De Pinte te staan
en in de regionale pers.
Maar eerst moet je jouw activiteiten in de UiTdatabank invoeren
Dat kan zeer eenvoudig via elke computer met internettoegang. Surf naar www.UiTdatabank.be en
vraag je login aan. Aan de hand van je persoonlijke login en paswoord kan je meteen aan de slag.
De UiTdatabank zit trouwens in een nieuw kleedje! Aan de velden zelf wijzigt niets, wel aan de indeling en volgorde. Het invoeren van activiteiten wordt sneller en gemakkelijker.
Wat is nieuw?
 De velden zijn logischer geordend waardoor alle verplichte velden op het eerste scherm
geplaatst zijn
De hulpteksten staan steeds zichtbaar en dicht bij de invoervelden
Je kan foto’s toevoegen tot 1MB
…
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Bij wie het invoeren niet wil vlotten of wie zelf niet over een internetaansluiting beschikt, kan steeds
bij de communicatieambtenaar a.i. Christine Bonheure terecht op het nummer 09 280 80 89 of via
e-mail communicatie@depinte.be.

Strijd der Dorpelingen
De Zevergemse afdeling van de KVLV viert in 2012 uitgebreid feest. Deze vereniging bestond op 12 februari 2012 immers exact 100 jaar. Op zondag 1 juli
organiseert KVLV Zevergem in samenwerking met het gemeentebestuur van De
Pinte daarom de ‘Strijd der Dorpelingen’.
Het programma ziet er als volgt uit:
8.00 uur		
		

Ontbijt met spek en eieren
Prijs: € 5

9.30 uur		Oldtimer Tractorrit i.s.m. Landelijke Gilde
Zevergem
11.30 uur

Aperitief

12.00 uur	Feestelijk middagmaal (steak à l’os, vispannetje
of kindermenu)
Prijzen: Volwassenen: € 15  - Kinderen:  € 9
14.00 uur

Strijd der Dorpelingen
Een spelnamiddag gebaseerd op het gekende ‘Spel zonder grenzen’ waarbij verschillende, lokale verenigingen zich met elkaar meten. Een unieke kans om de
dorpsgenoten spelenderwijs te ontmoeten en te leren kennen.

17.30 uur

Apotheose & gezellig samenzijn

Interesse?
Kaarten voor het ontbijt en/of middagmaal zijn te verkrijgen bij de bestuursleden van KVLV
Zevergem (Marianne Aerssens - marianne@zevergem.org of Magda De Smet: 0494 21 16 41)

VlaanderenFeest! - Cultuurprijs ’12 & Soetkin Collier
Initiatief voor het feest van de Vlaamse Gemeenschap
‘VlaanderenFeest!’ vindt dit jaar plaats op zaterdag 7 juli 2012
om 20 uur in de cultuurzaal van het OCP (Polderbos 20). Niemand minder dan Soetkin Collier verzorgt het hoofdprogramma.
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Soetkin Collier was een van de oprichters van Laïs en ze zong
eveneens in de eerste line-up van Ambrozijn. Sinds 2002 is ze
bekend als zangeres van Urban Trad. De groep bracht vijf cd’s
uit: One o Four, Kerua, Elem, Erbalunga en een Best of in 2009.
Tijdens haar studies Zweeds in Stockholm – waar ze een half
jaar studeerde aan Stockholms Universitet – kreeg ze zangles
van de gerenommeerde Zweedse folkzangeres Lena Willemark.
Met haar groep, Soetkin Collier kwartet, brengt ze eigen composities en bewerkingen van Vlaamse, Zweedse en Franse
traditionals.
Programma
Gelegenheidstoespraak door de schepen van cultuur
Bekendmaking cultuurprijs 2012
Het Vlaamse volkslied
Soetkin Collier Kwartet
Receptie
Inkom is gratis.
Organisatie: gemeente De Pinte en Cultuurraad De Pinte
Initiatief van de Vlaamse Gemeenschap

www.depinte.be

Jan en Trees op reis?
De Pintse reuzen Jan en Trees zijn 33 jaar oud en werden 30 jaar lang gedragen door André Melckenbeeck
en Leon Vercammen en hun respectieve echtgenotes
Yvette en Jacqueline.
Bij de opening van het nieuwe gemeentehuis op
31 maart 1979 werden reuzen Jan en Trees officieel
gedoopt.
Een beetje geschiedenis
In het begin treedt het reuzenduo aan omgeven door
een hele kinderschare en de volkskunstgroep ’t Goetken. Wanneer ‘t Goetken ter ziele gaat, blijven de
reuzen alleen achter, maar niet getreurd. André en
Leon blijven zich de volgende 30 jaar als drager inzetten en fleuren met hun echtgenotes als chaperonne allerlei feesten in binnen- en buitenland op.
Geen makkelijke klus als je weet dat de originele houten koppen elk 40 kilogram wegen. Dat is ook
de reden waarom Jan en Trees gaandeweg een veel lichtere kop in polyester krijgen en dat ook hun
dragende mand wordt voorzien van wieltjes. De vrouwen blijven al die tijd nauwgezet waken over
het kostuum van de reuzen.
Dit waardevolle stukje Pintse volkscultuur mag niet verloren gaan!
We zoeken dan ook vrijwilligers!
Wie wil de beide reuzen adopteren en ze geregeld een uitstapje gunnen?
De ‘gevaartes’ kunnen altijd in het gemeentehuis gestald worden, maar er worden vrijwilligers gezocht die er effectief mee op stap willen gaan bij feestelijkheden binnen en buiten de gemeente (een
vrijwilligersvergoeding is altijd bespreekbaar!).
Wie zich geroepen voelt, kan zich melden bij cultuurbeleidscoördinator Degenhard De Smet,
tel. 09 280 98 50, e-mail: cultuurbeleid@depinte.be.

DePinteDicht!?
Op 22 juni 2012 werd op het gemeenteplein het gemeentegedicht onthuld. Dit gedicht bevat de
woorden die door jullie (inwoners van onze gemeente) werden opgegeven. Dichter Vincent Van
Meenen bundelde deze en schreef “Pintdicht”:
Hey Jackson,
ik zeg het zonder handen:
mijn vrienden zijn onbetaalbaar.
‘s Nachts fietsen we uren door de spookstad,
we wachten met onze krullenbollen tot het licht wordt:
spelenderwijs door het immobiliënparadijs.
Kerstplatanen wijzen ons de weg naar genegenheid:
une extase unique van bloemkool voor de rijken
en stille beterschap voor opa.
Ik twijfel soms nog
tussen zeverende pinten in een zat café
of scheetjes en stipjes met mama, huppelen met aardbeientaart,
basketten met de scouts of hartelijk gepingpong
tussen Lady Gaga en de Slim Shady
vind ik leuk vind ik lief.
Wat wil ik dat hier een pretpark is, een buurgemeente met een turnzaal
vol draken en stoere pintekoppen in de storm. Ik wil tevreden
honden in woonwijken die niet blaffen terwijl de koeien arrogant
juichen: het klooster is dicht. Kinderen, wees niet langer op uw hoede.
Niemand hoeft hier te verhuizen. Zebrapaden versperren ons de weg,
scholen smeren ons maximaal intelligentie aan. Jongeren fietsen
samen tweetend naar Kyoto, sturen rookwolken de wereld in:
pintoresco pintastisch pintelieren voor de fun!

13

Wat is het heerlijk kuieren op het Van Peteghemplein.
Hoe verder van het centrum hoe vuiler de groene vrijheid lijkt:
De Nieuwe Gentweg stikt van de lekkere bloemen. Ik ben openlijk verontwaardigd:
alles staat bomvol groen. Dit is heerlijk. Straks is er een feest
vol zotte liefde, gezellige buitenprovinciërs en stripverhalen.
Mega sportief worden er taarten gebakken en iedereen krijgt een mooie baan,
een scheldevilla vol ondernemende kroost. Het is fijn om mama te zijn
in het zevensterdorp. Er zijn verkeersdrempels genoeg om aangenaam thuis te komen.
We kunnen lekker Pintenaerkens spotten aan het trefpunt langs de Schelde,
hot meanders en daar openlijk mee vogelen in het veld:
oh mijn dichtgeslibde vrijheidsk@t!  
Aan mijn huis: een overrompeling van rooie staartmeesjes en zotte kuren
in de verkaveling. Lege glazen bruisen van de diversiteit met inwijkelingen
van heinde en verre. De kurken knallen. Dit is het toffe van Gentse voordorpen,
de cool van plekken als Willemsdorp en Doornhammeke:
stoere Begoniaren ontwaken er in hun slaapdorm,
als dominante dieren glijden ze onbemiddeld het café in.
Hier begint het schuim. Eigenzinnig sociaal gekweel overstemt
de fanfare: aan een inspirerend tempo vergroten we de leefheem
voor de gemeenschap. Een thuisgevoel was nog nooit zo dichtbij.

Stichting Open Kerken
Sinds kort zijn de Sint-Niklaas van Tollentijnkerk uit De Pinte en
De Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaartkerk uit Zevergem lid van de vzw
Open Kerken. Deze vzw wil het waardevol kerkelijk patrimonium in het
daglicht stellen en het toegankelijk maken voor bezoekers en de plaatselijke bevolking.
De Stichting Open Kerken streeft ernaar een netwerk van ‘open kerken’
op te richten die toegankelijk zijn voor een breed publiek. De gebedshuizen van dit netwerk schenken extra aandacht aan een warme gastvrije sfeer en zorgen voor extra
informatie voor bezoekers. Dit netwerk telt ondertussen meer dan 260 open en gastvrije kerken.
Vrijwilligers gezocht
Naast de jaarlijkse ‘Open Kerken’-dag (in juni) is het ook de bedoeling dat beide kerkgebouwen in
het weekend toegankelijk zijn. Beide kerkraden zijn daarom op zoek naar ‘suppoosten’ die af en toe
een oogje in het zeil willen houden.
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Info
E.H. Piet Herregods, tel. 09 282 41 88, e-mail: Piet.Herregods@telenet.be

De_Pinte.mp4
Grijp je kans en treed in de voetsporen van Erik Van Looy, Nic
Balthazar of Michaël R. Roskam!
Op zaterdag 1 september 2012 organiseert de cultuurdienst in samenwerking met de jeugdraad een filmavond op de parking van het OCP.
Jawel! Het laatste weekend van de vakantie sluiten we in stijl af! Hoe de
avond er zal uitzien - en niet onbelangrijk -  wélke film we zullen vertonen,
komt u later nog te weten. Wat we alvast wel verklappen, is dat we onze
eigen Oscarnight organiseren!
Rol je mouwen op, leg je haar goed, neem je… gsm(!) en ‘three, two, one,… ACTION’.
We roepen je op om De Pinte en Zevergem, de inwoners, verenigingen, activiteiten,… in beeld te
brengen met een kort filmpje. De filmpjes worden op 1 september 2012 getoond aan het publiek dat
via sms kan beslissen welke films in de prijzen vallen.
We verwachten niet dat je over duur en gesofisticeerd filmmateriaal beschikt, met een filmpje van je
gsm of smartphone zijn we al zeer tevreden.
Het volledige reglement (of liever enkele richtlijnen R) kan je lezen op
www.depinte.be/filmwedstrijd.aspx   

www.depinte.be

20e editie Zeverrock: Gabriel Rios! De Mens! Das Pop! The Subs!

Nog op zoek naar enkele geldige redenen om op vrijdag 3 en zaterdag 4 augustus 2012 op een
gloeiend hete wei te staan hossen tussen een paar duizend anderen die toevallig exact hetzelfde
idee hadden - concertje, pintje, praatje? Gevonden!
Echt, folks: wie enkele van Belgiës fijnste bands wil horen, moet deze zomer afzakken naar Zeverrock. Op de openingsdag spelen Zinger, Sarah Ferri, Gabriel Rios, De Mens, Les Truttes en Discobar
Galaxie ten dans. Een dag later mogen Fatback Brass Band, Marco Z (met zijn aanstekelijke I’m a
bird), Geppetto & The Whales, Addicted Kru Sound, Das Pop en The Subs hun kunstjes opvoeren.
Tussen al dat geweld in kan je de beentjes strekken aan de dj-toren, waar Keesy en Ilse de dansplaten van vroeger en nu in je hersenpan zullen klieven. Zelfs met een berg poolijs op de bast gesjord,
zal de stoom uit je oren komen!
Mis deze 20e feesteditie niet! Het tweedaagse festival brengt als vanouds een mix van hip Vlaams
talent en van gevestigde waarden uit de Belgische en Vlaamse rockscene.
Tickets en meer info: www.zeverrock.be

Mieregoedbuurtcomité nodigt uit op haar 28e Mieregoedfeesten
Op vrijdag 10 augustus 2012 vindt de 13e Mieregoedjogging plaats. | zie pag. 23
Op maandag 13 augustus 2012 wordt de derde leeftijd van de Mieregoedbuurt en De Pinte-Zevergem uitgenodigd op de koffietafel met wafels, van 14 tot 18 uur. Deelnemen is gratis.
Voor inschrijvingen: tel.: 09 282 23 22 of 0485 37 86 82 van feestzaal Mieregoed.

Editie 2012 komt eraan: zondag 9 september
15
Braderie en doorlopend straatanimatie
In de Baron de Gieylaan en de Pintestraat vindt op zondag 9 september alweer de traditionele braderie plaats. Tussen 14 en 20 uur zullen tientallen verenigingen en middenstanders beide straten
vullen met een grote diversiteit aan producten.
Het geheel wordt opnieuw doorlopend opgeluisterd met straatanimatie en ook dit jaar voorzien we
een heus wagenspel.
Deelnemers aan de editie van vorig jaar ontvangen het inschrijvingsformulier automatisch. De nieuw
geïnteresseerden kunnen een formulier aanvragen bij Christine Bonheure, communicatieambtenaar
a.i., Koning Albertlaan 1, 9840 De Pinte, tel. 09 280 80 89, communicatie@depinte.be.
Zin om deel te nemen aan de rommelmarkt?
Zoals elk jaar is er een rommelmarkt in de Groenstraat en in Park Viteux tussen 10 en 18 uur.
Iedereen kan hieraan deelnemen.
Kostprijs: € 1 per meter, op voorhand te betalen op rekening nr. 890-1340676-70.
Heb je interesse?
Geef je naam en het gewenste aantal meter door ten laatste op maandag 3 september aan
Degenhard De Smet, cultuurbeleidscoördinator, e-mail: cultuurbeleid@depinte.be of
tel. 09 280 98 50.

Contactpersonen voor verdere inlichtingen
Christine Bonheure, communicatieambtenaar a.i., Koning Albertlaan 1, 9840 De Pinte,
tel. 09 280 80 89, communicatie@depinte.be
Bertrand De Bie, werkgroep ‘De Pintse Dorpsfeesten’,  tel. 09 282 74 16
Rommelmarkt voor kinderen
Ook voor de jongsten valt er weer heel wat te beleven! Springen kan in een springkasteel en
op jumptrampolines, verder is er een springballenrace, speelkoffers en nog veel meer leuks.
Net zoals voorgaande jaren kunnen lagereschoolkinderen zelf een stand opzetten op de kinderrommelmarkt.
Waar?
De Pintestraat (opstellen kan vanaf 13 uur, toegang via de parking van domein ‘Begonia’,
Polderbos, waar de plaatsen worden aangeduid).
Wanneer?
Van 14 tot 18 uur (vroeger stoppen kan ook). Deelname is volledig gratis.
Inschrijven kan tot en met donderdag 6 september.
Geef de naam en leeftijd van het kind door aan: Christine Bonheure, Gemeentehuis, Koning Albertlaan 1, 9840 De Pinte, tel. 09 280 80 89, fax: 09 282 99 21, communicatie@depinte.be.
In de volgende infokrant maken we het gedetailleerde programma bekend.

Wereldwinkel zoekt vrijwilligers
Oxfam Wereldwinkels is een vrijwilligersbeweging die door haar promotie van duurzame eerlijke
producten opkomt voor een rechtvaardige wereldhandel met recht voor ieder op een menswaardig
bestaan.
De wereldwinkel in De Pinte is gevestigd in Polderbos 2 (naast het jeugdhuis Impuls) en is open
iedere woensdag en zaterdag van 10 tot 12 en van 14 tot 18 uur.

Voel jij er ook wat voor om af en toe de winkel open te houden?
Interesse? Meer info? Contacteer Jos Dekeukeleire op 0477 68 88 24.

Chiro de regenboog uit Zevergem nodigt jongeren uit!
Wellicht kennen jullie vriendjes of vriendinnetjes die je er
af en toe over hoort spreken. Over die leuke zondagse
activiteiten waar ze elke week naar uitkijken? Ja, dan
gaat het over een echte Chiro-zondag. Elke zondag vanaf 14 uur
staat het enthousiaste leidingteam van Chiro de regenboog paraat
om jongeren een spetterende tijd te geven en om allerlei knotsgekke activiteiten te ondernemen!
Dus jongens en meisjes: kom eens langs en snuif de gezellige chirosfeer op op één van die zondagen van 14 tot 16 uur. Waar? Op
het chiroterrein achter de kerk van Zevergem.
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Samen aan het werk, samen altijd sterk,
Samen, nooit alleen, SAMEN 1!
Een oproep aan jong én ouder
Jong én oud kan ons komen bezoeken tijdens de jaarlijkse, zonovergoten Gringo Summer Edition!
Dit gezellige evenement vindt plaats op zaterdag 18 augustus 2012 achter de kerk van Zevergem
en zit barstensvol gezellige activiteiten, met de nodige hapjes en drankjes.
Een greep uit het uitgebreide activiteitenaanbod:
Petanquetornooi
Schijt-je-rijk-wedstrijd
Allerhande kinderanimatie (springkasteel & shminkstand)
Wafels
Pastis- en cocktailbar
...
Meer informatie? Bel Tom Verhoeven via 0488 36 26 82 of surf naar www.chiroderegenboog.be.

www.depinte.be

Generatie WIJ: iedereen kan erbij
Wij zijn scouts en gidsen, meisjes en jongens, elk met
een eigen verhaal. Iedereen kan erbij. Wij gaan samen
op verkenning en durven tuimelen in het leven. De natuur
is onze troef. Wij geloven in onszelf, in elkaar en in iets
meer. Wij spelen een spel dat niet luchtledig is, in vrije tijd
die niet vrijblijvend is. Met groot plezier en kleine daden
komen wij op voor onze omgeving en voor een kleurrijk
Vlaanderen. Zo dromen wij luidop van gelukkige mensen
in een rechtvaardige wereld.
Onze groepen:
• Kapoenen (6 tot 8 jaar)
Pret, fantasie en expressie!
• Kabouters en Welpen (8 tot 11 jaar)
Is het leven een jungle of een speeltuin?
• Jonggidsen en Jongverkenners (11 tot
14 jaar)
Op avontuur met de rugzak en vuurtjes stoken,
zo leren wij de kneepjes van het vak. Wij wagen ons aan toneel of stevig sporten; fietsen
met je patrouille of woudlopen en dan onder
tentzeil, op kamp.
• Gidsen en Verkenners (14 tot 17 jaar)
Wij gaan een stapje verder.
• Jin (17-18 jaar)
Wij zijn zwervers; blijvend onderweg.
Meer informatie over Scouts & Gidsen De Pinte – Zevergem?
Simon Suys: 0474 24 40 45
Elisa Cuyt:    0478 41 08 96
www.scoutsengidsendepinte.be - grl@scoutsengidsendepinte.be

Wegwijs in volwasseneneducatie
De Stap in Gent maakt Oost-Vlamingen wegwijs in alle mogelijkheden
van volwasseneneducatie. Geen overbodige luxe, want het aanbod is
even gigantisch als ingewikkeld en beslaat drie grote luiken: vrije tijd,
beroep en diploma.
De Stap vertrekt altijd vanuit de vraag van de geïnteresseerde zelf
en zoekt samen met hem naar een oplossing. De beste keuze hangt
immers af van diens interesses, vooropleiding, doelstellingen, werk- en
gezinssituatie, …
Geïnteresseerd? Zet de eerste stap!
Je kunt bellen of mailen, maar ook langskomen voor een gesprek op maandag, dinsdag en woensdag, telkens tussen 12 en 17 uur. Een afspraak maken is niet nodig. De dienstverlening is gratis en
anoniem.
De brochure ‘De wijze stap. Volwasseneneducatie in Oost-Vlaanderen’ kan je gratis bestellen:
De Stap (Studieadviespunt Gent)
Klein Raamhof 8, 9000 Gent
09 233 75 15
info@destapgent.be
www.destapgent.be (met informatie over alle onderwijsniveaus)
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Bibliotheek
De bib in cijfers
In 2011 telde de bibliotheek 2 476 ontleners (die in 2011 minstens een keer in 2011 iets ontleenden),
in totaal werden er 81 950 uitleningen geteld (zomaar eventjes 1 736 meer dan het jaar voordien).
De totale collectie bestond uit 28 494 objecten.
Het volledige jaarverslag 2011 ligt ter inzage in de bib en is raadpleegbaar op de website.

Nieuwe opstelling informatieve dvd’s
De informatieve dvd’s staan niet langer opgesteld in het rek tegenover de balie. Je vindt ze nu terug
tussen de informatieve boeken, geklasseerd per onderwerp. Zo komt er tegenover de balie meer
plaats vrij voor de nieuw aangekochte films.

De schat van Vlieg
Van 1 juli tot 31 augustus kunnen kinderen opnieuw op
zoek gaan naar een schat in de bib!
Vlieg heeft in heel Vlaanderen op culturele locaties schatkisten verstopt, ook in de bibliotheek. Vijf tips leiden naar
de plaats waar de schatkist verstopt zit. Eens de schat
gevonden, noteren de kinderen hun naam in het
logboek en krijgen ze de geheime code. Wie de geheime code invoert op UiTmetVlieg.be, maakt kans
op mooie prijzen. De hoofdprijs in Vlaanderen is dit
jaar een fiets en diamantpas van Vlieg voor een jaar
gratis cultuur!
In het kistje bevindt zich ook een leuk gadget voor
de schattenjager!

Zomer van het spannende boek
De zomer is ideaal om lekker bij te lezen. Weer of geen weer, de Zomer van het
Spannende Boek zorgt voor angstzweet en bliksemschichten.
Bezeten door bloedstollende thrillers en spannende moordverhalen? Kom dan tijdens de zomermaanden naar de bibliotheek waar een speciale boekenstand de thrillerliefhebber verwent.

18

Kamishibai
Vanaf de zomermaanden leent de bib kamishibai uit. Kamishibai is een traditionele
Japanse vertelvorm: kami betekent ‘papier’ en
shibai betekent ‘drama’, letterlijk papieren drama
dus. In dit kleine verteltheatertje passen grote
platen, afkomstig uit prentenboeken. Voorlezen
wordt hierdoor nog leuker: terwijl de kinderen naar de grote prenten
kijken, leest de voorlezer de tekst af aan de achterkant van de plaat.
De magie van het kleine theater, de fascinerende wereld van verhalen en vooral de visuele kracht, zorgen voor heel wat vertelplezier.
De bib beschikt over drie verteltheatertjes en tien verhalen met vertelplaten (onder meer ‘Op je potje, Konijn’, ‘De Wiebel-billen-boogie’,
‘Heksenfee’, ‘Telfeest’, ‘Slaap lekker Rosalie’,…).
Iedereen kan drie verhalen en één verteltheater ontlenen.
Deze kamishibai kaderen in een project van ZOVLA.

www.depinte.be

Lezing Antarctica
Op vrijdagavond 21 september 2012 organiseren we samen
met het Davidsfonds een lezing rond Antarctica gebracht door
Johan Lambrechts, reisjournalist en auteur van het boek ‘Antarctica: het verhaal van de Belgen op de pool’. Aansluitend
kan je de fototentoonstelling van Hilde Vander Linden zien.
Meer informatie in de volgende infokrant.

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
woensdag 11 juli (Feest Vlaamse Gemeenschap)
van zaterdag 14 juli tot en met zaterdag 28 juli (jaarlijkse verlofperiode)
woensdag 15 augustus (O.L.V.-tenhemelopneming)

Sport
Sportpark Moerkensheide
Sport en recreatie op zijn best voor jong en oud!
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De bouw van de openluchtsportinfrastructuur Sportpark Moerkensheide wordt stilaan concreet en
zal vermoedelijk van start gaan in september 2012. In maart 2012 werd de stedenbouwkundige aanvraag ingediend, vermoedelijk zijn in juni 2012 de aannemers voor de verschillende percelen gekend.

Bij het ontwerp van de site werd geprobeerd om in overleg met alle potentiële gebruikers zoveel mogelijk te voldoen aan de vastgestelde behoeften. Zowel de georganiseerde als de individuele sporter
zal zijn gading vinden op deze plek en zal zich op sportief en recreatief vlak naar hartenlust kunnen
uitleven in de meest kwalitatieve omstandigheden. Ook de niet-sportende vereniging wordt door het
goed doordachte concept van de cafetaria niet vergeten.
De cafetaria is uitgerust met een ruimte waar verenigingen
terecht kunnen voor het organiseren van hun eetfestijnen,
ledenfeesten, ….
De ontwerper had oog voor duurzame materiaalkeuze inzake verhardingen voor parking, piste, pleinen en circulatie.
De creatie van een open en groene omkadering zorgt voor
een relaxed omgeving waar plaats is voor jong en oud.
Bij de keuze van de elektriciteitsinstallatie werd aandacht
besteed aan gebruiksvriendelijkheid, comfort en veiligheid. Bovendien werden de meest efficiënte controle- en inventarisatiemogelijkheden ontworpen om het energieverbruik zoveel mogelijk te beperken.
Ook het gekozen milieuvriendelijk en ecologisch verantwoord verwarmingssysteem zal resulteren in
lagere kosten qua energieverbruik.
De realisatie zal verlopen in verschillende fasen waarbij de bruikbaarheid van het bestaande hoofdterrein voor voetbal, de atletiekpiste en de kantine gewaarborgd blijft.
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De indeling in fasen verloopt als volgt:
Fase 1
- Rooiingswerken en effenen van gronden
- Bouw van kantine en tribune
- Aanleg tijdelijke steenslagparking
- Aanleg hoofdvoetbalveld, petanqueplein en inkomplein en interne verhardingen
- Aanleg bufferbekken
- Aanleg oefenvelden (één natuurgras en één kunststofgras), atletiekpiste en Finse piste
Fase 2
- Aanleg parking en nieuwe toegangsweg
- Aanleg multisportterrein en skateplein en speelpleintje
- Aanleg duiveltjesvelden
- Aanleg binneninrichting atletiekpiste
- Aanleg van beplantingen
Fase 3
- Aanleg tennispleinen

Sportdienst De Pinte organiseert
In dit nummer vindt u beknopte informatie over de sportkampen in de zomer-, herfst- en kerstvakantie. Daarnaast komt u meer te weten over de avonturensportdag en de Gordel 2012. Tot slot is
er nog een woordje uitleg over de sportelcampagne van Bloso en de bekendmaking van de nieuwe
naam voor “sport voor senioren”.
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

www.depinte.be

© Studiebureau Lobelle

Het bouwprogramma ziet er als volgt uit:
- Een centraal gebouw met onthaalruimte, kleedkamers, bergruimtes, een tribune (200
plaatsen) en een cafetaria
- Een centraal plein met fietsenstalling voor 90 fietsen
- Een parking voor 200 wagens met uitbreiding voor nog eens 175 wagens, met een aansluiting tot het Hageland
- Een hoofdvoetbaldveld, twee oefenvelden, waarvan één veld in kunstgras, en voetbalveldjes voor duiveltjes
- Een atletiekpiste (zes rondbanen en zes sprintbanen) met bijhorende accommodaties en
Finse piste
- Tien petanquevelden, een multisportterrein, een speelpleintje en een skateplein

Sportkampen
Zomer 2012
Onderstaande kampen zijn helaas al volzet:
Het kamp lagere school “Olympische vlam” van 9 tot 13 juli (op 11 juli geen kamp)
Kamp drie, “ de attractieweek”, van 20 tot 24 augustus
Kamp vier, “XL-games”, van 27 tot 31 augustus
Herfst- en kerstvakantie
Kamp herfstvakantie: van maandag 29 oktober t.e.m. woensdag 31 oktober 2012
 Hiervoor inschrijven kan op dinsdag 18 september
Kamp kerstvakantie: op donderdag 27 en vrijdag 28 december 2012
 Hiervoor inschrijven kan op dinsdag 13 november
Verdere informatie over deze kampen kunt u vinden in de folders die worden uitgedeeld in de scholen van De Pinte - Zevergem. U kunt deze ook aanvragen bij de sportdienst of raadplegen via de
gemeentelijke website.

Jeugd-avonturensportdag
Jongeren kunnen in en rond het watervlak Florizoone deelnemen aan sporten zoals kajak, muurklimmen, hindernissenparcours en boogschieten.
Wanneer?			Donderdag 30 augustus 2012, van 9 tot 16 uur
Voor wie?  
10- tot 16-jarigen
Waar?
Watervlak Florizoone, Windsurfing,
Oudenaardse Steenweg te Deinze
Wat kost het?
€ 10, middagmaal & drankje inbegrepen
Inschrijven en betalen?
Op de sportdienst in het OPC, tijdens de kantooruren, ten laatste
op 22 augustus 2012
I.s.m.?
Burensportdienst Leiestreek

De Gordel 2012
Het bekende wandel- en fietsfeest in de Vlaamse rand rond Brussel vindt plaats op zondag 2 september 2012. Dit jaar is het de
laatste editie. In 2013 wordt immers een volledig nieuw evenement
georganiseerd met een toeristisch, recreatief en sportief karakter.
De sportdienst treedt opnieuw op als officieel Gordel-inschrijfpunt.
Meer informatie kunt u krijgen op de sportdienst, op www.bloso.be
of www.de-gordel.be.

Hét fiets- en wandelfeest in de Vlaamse rand rond Brussel.

Seniorensport heet voortaan Leven(s)lang Sportelen
Ook in 2012 zetten we de campagne ‘Sportelen, beweeg zoals je bent’ met
veel enthousiasme verder. Ons doel daarbij is de niet-actieve 50-plussers
aan het sporten te krijgen en de sportende 50-plusser te motiveren actief
te blijven. We leggen de nadruk op plezierbeleving, sociale contacten en
sporten op eigen niveau.
In het kader hiervan vervangen we de titel “seniorensport” door Leven(s)lang Sportelen. Telkens
wanneer het gaat over sporten voor 50-plussers, zal u deze naam én het logo zien opduiken.
Vanuit de sportdienst organiseren wij lessenreeksen voor:
seniorenturnen
Tai Chi beginners 1e jaar
Tai Chi gevorderden 2e jaar
We organiseren ook:
de jaarlijkse seniorensportdag waar het sportelteam van BLOSO vertegenwoordigd is
 de Doe Aan Sport-beurs waar naast sport voor senioren zoals badminton en curvebowls,
ook jeugd en cultuur de nodige aandacht krijgt.
Verder stimuleren we de deelname aan bovenlokale initiatieven zoals het petanquetornooi van de
burensportdienst Leiestreek en Senior Sportief.
We zijn ambitieus
We willen met onze gemeente het label ‘Sportelgemeente 2012’ verdienen door aan zes basiscriteria te voldoen. De hoofdprijs van 5000 euro zou alvast meegenomen zijn. Ook voor de titel
van ‘Super Sportelgemeente 2012’ willen we gaan en daarom zoeken we naar andere sportelinitiatieven.
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Tot slot kunnen wij u de geboorte melden van onze gloednieuwe groen gekleurde Sportelhoek in de inkomhal van het OCP. U kunt er allerhande
nuttige informatie terugvinden over Leven(s)lang sportelen, onder andere
onze sportelpockets voor fietsen, wandelen en zwemmen.
TIP: neem eens een kijkje op www.sportelen.be

Nieuw: interactieve sportkaart op www.depinte.be
Op 6 december 2011 werd de Sportdatabank Vlaanderen voor
het brede publiek opengesteld via www.sportdatabankvlaanderen.be. Je vindt er een actueel overzicht van 20 000 sportclubs,
19 000 sportaccommodaties en meer dan 1000 sporttakken uit
elke gemeente en stad in Vlaanderen.
Interactief overzicht van sportclubs in de Pinte
Sportdatabank Vlaanderen biedt sinds kort ook interactieve lokale sportkaarten aan. Die bieden
in één oogopslag een overzicht van alle sportclubs die een werking hebben in een bepaalde stad
of gemeente. Uiteraard heeft ook de Pinte zo’n kaart op haar website staan. Je vindt die terug op
www.depinte.be onder Sport - Sportverenigingen.  
Ga vlug een kijkje nemen
Je krijgt er een mooi visueel overzicht van alle sportclubs in de buurt. Bovendien kan je extra filteren
op sporttak en discipline. Via een klik op de iconen op de kaart krijg je detailinformatie van de sportclub te zien, zoals die in de Sportdatabank Vlaanderen zit.

33e Jeugdvoetbaltornooi Jong & Vlug De Pinte
Liefst 44 ploegen worden verwacht op het 33e Jeugdtornooi, Tornooi Marc De Vos, van voetbalclub
Jong & Vlug De Pinte. De meeste clubs uit het omliggende tekenen present. Het tornooiprogramma
beperkt zich tot een halve dag per categorie.
 aterdag 18 augustus om 9 uur openen de U13 (miniemen) het tornooi, in de namiddag
Z
vanaf 14 uur zijn de duiveltjes (U7, U8 en U9) aan de beurt
 ondag 19 augustus starten om 10 uur de U10 en U11 (preminiemen), na de middag
Z
volgen de U15 (knapen) en U17 (scholieren). Zij werken hun tornooi af vanaf 14 uur
Inkom: € 3 euro.
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Meer informatie: www.jvdepinte.be

5,8 km lange gemeentelijke loopomloop Scheldevelde
Het aantal joggers kent de laatste jaren een enorme groei. Toen
Bloso het voorstel deed om een permanent bewegwijzerde loopomloop uit te werken, aarzelde gemeente De Pinte dan ook geen
seconde. Het resultaat? Een loopomloop van 5,8 km rond rusthuis Scheldevelde, verdeeld in een korte lus van om en bij de
3,5 km en een lange van 5,8 km. 23% van de lussen loopt over
verharde paden, 77% over onverharde.
Lopers uit De Pinte, noteer alvast de datum van
7 september in jullie agenda. Die vrijdagavond wordt de loopomloop officieel geopend en ingelopen en iedereen is welkom
daar zo actief mogelijk aan mee te doen. Wil je erbij zijn, stuur
dan een eenvoudig mailtje naar sportdienst@depinte.be.
Meer informatie in de volgende infokrant.

www.depinte.be

Joggings in De Pinte
vrijdag 13 juli: 29e Avondjogging
Avondjogging langs rustige, landelijke wegen en door de dorpskern van Zevergem. Ook voor wandelaars. Keuze tussen 5 km (1 ronde) en 10 km (2 ronden)
Start: 20 uur in de Boeregemstraat te Zevergem (ter hoogte van het voetbalterrein)
Inschrijving en kleedkamers: in de kantine van voetbalclub Zevergem sportief
Prjs: Individueel € 5 - Gezinnen € 10
Meer info? www.atletiekdepinte.be
Contacteer Mathys Antoine, tel. 09 282 60 73
vrijdag 10 augustus: 23e Mieregoedjogging
Op vrijdag 10 augustus 2012 vindt de 23e Mieregoedjogging plaats. De joggers starten om 19.30
uur aan feestzaal Mieregoed, de kinderen 15 minuutjes vroeger.
Prijs: € 5 voor deelnemers boven de 12 jaar.
Meer info?
Contacteer Geert Van Hoecke, tel. 09 221 41 59
vrijdag 17 augustus: 13e Jogging Jong & Vlug De Pinte
Op vrijdag 17 augustus nodigt voetbalclub Jong & Vlug De Pinte op de vooravond van haar jeugdvoetbaltornooi alle sportievelingen uit voor de JV-jogging. Start en aankomst op de terreinen van
Moerkensheide, Nieuwstraat, De Pinte.
19 uur: start van de jeugdlopen, tot twaalf jaar.
Inschrijving ter plaatse: € 1. Elke deelnemer krijgt gratis snoep en tombola.
19.30 uur: start loop oudere jeugd en volwassenen voor één-, twee-, drie- of viermaal de omloop
van 3,6 kilometer.
Inschrijving ter plaatse: € 5. Elke deelnemer krijgt een frisdrank, een lekker biertje, een T-shirt en
deelname aan de tombola (1ste prijs een fiets).
Zie ook: www.jvdepinte.be
zondag 19 augustus: massajogging
14 uur: kids lopen 800 meter.
14.30 uur: volwassenen lopen 3000 meter.
Beide groepen starten ter hoogte van de Klokdreef (Veldstraat).
Voorbehouden enkel voor inwoners Zevergem-De Pinte en kinderen die schoollopen in Zevergem.
Organisatie is in handen van de Bond van Jonge Gezinnen, Zevergem.

Tasseikan organiseert zomertrainingen
Tasseikan De Pinte vzw biedt jongeren en volwassenen in juli en augustus 2012  
zomertrainingen aan. Het gaat om een iets vrijere, minder traditionele karatetraining met aandacht voor de conditionele vorming. Nodig zijn sportschoenen,
trainingsbroek, T-shirt en sweater, géén kimono. Bij goed weer wordt er gesport
buiten op het grasveld naast het OCP. Bij regen wijkt men uit naar het OCP zelf
of naar de sportzaal van de Gemeentelijke basisschool.
De trainingen vinden plaats elke dinsdag en donderdag van juli en augustus van
20 uur tot en met 21.30 uur.
Meer info?
Andy Willaert, tel. 0476 98 64 66
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Jeugd
Tieneractiviteiten in augustus
De jeugddienst organiseert in augustus opnieuw een aantal activiteiten voor tieners tussen de twaalf
en zestien jaar. Bekijk onderstaand programma en schrijf je in op de jeugddienst.
 insdag 21 augustus: rapworkshop
D
Rappen is dé ideale manier om vernieuwend bezig te zijn met taal. En het
goede nieuws is: iedereen kan het leren. Wie kan rijmen, en een beetje ritmegevoel heeft, wordt in een mum van tijd een echte MC.
Altijd al willen leren rappen? Schrijf je dan in voor deze rapworkshop.
Praktisch: van 14 tot 16 uur – OCP De Pinte – Prijs: € 3 – Inschrijven vóór
17 augustus.
 onderdag 23 augustus: workshop film
D
We maken van de groep een échte filmcrew: cameraman, regisseur, acteurs,… Onder professionele begeleiding gaat iedereen aan het werk. Op
een actieve manier maak je kennis met de verschillende fasen en taken in
het filmproductieproces.
Kiezen jullie voor een spannende kortfilm? Een soapaflevering of een
nieuwsitem? Prijs je het nieuwe product aan in een reclamespotje? Een
volwaardige reportage of toch maar een mini-documentaire?
Praktisch: de ganse dag – OCP De Pinte – Prijs: € 3 - Inschrijven vóór 21 augustus.
 oensdag 29 augustus: T-Day
W
Ken jij T-Day tienerfestival al? Dat is een festival speciaal en alleen voor tieners tussen de twaalf
en zestien jaar. Op woensdag 29 augustus 2012 is het weer zo ver! Wat is er zoal te beleven?
Airbrush tattoos, zweefvliegen, dansen, skaten, waterparcours, dj-workshops, beatbox, knutselen, bakstapelen, flipperkasten, dirtbikers, gamehall, lasershooten of gewoonweg rondhangen….
Check www.tday.be voor het volledige programma.
Praktisch: van 9.30 tot 17 uur – Prijs: € 5 - Vertrek met de bus om 9.30 uur aan het OCP, terug
om 17 uur – Inschrijven vóór 24 augustus.
 onderdag 30 augustus: avonturensportdag
D
De burensportdienst Leiestreek organiseert opnieuw de avonturensportdag. Jongeren tussen de
tien en zestien jaar kunnen zich op donderdag 30 augustus uitleven in tal van avontuurlijke
sporten. In en rond het watervlak Florizoone kan je kajakken, muurklimmen, hindernissenparcours lopen en boogschieten.
Praktisch: van 9.30 tot 16 uur – Locatie: Watervlak Florizoone, Oudenaardse Steenweg, Deinze
- Prijs: € 10 (middagmaal inbegrepen) – Inschrijven vóór 22 augustus.
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Belangrijk
Inschrijven doe je bij de jeugddienst en is verplicht. Betalen kan op de dag zelf voordat de activiteit
van start gaat, bij de verantwoordelijken.
Meer info nodig? Vraag maar raak bij de jeugddienst (OCP, Polderbos 20, tel. 09 280 98 51 jeugddienst@depinte.be).
Zelf ideeën of suggesties voor activiteiten?
E-mail ze naar jeugddienst@depinte.be

Speelplein Amigos bestaat 25 jaar!
In 2012 is het 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 organiseren wij een feestdag voor alle animatoren die ooit op het speelplein
Amigos gestaan hebben. Die dag kunnen alle (ex-)animatoren vanaf 17 uur aan
een groot spel deelnemen. Om 19 uur volgt dan een receptie en een walking diner.
Je kan je hiervoor inschrijven vóór 10 juli bij de sportdienst.

www.depinte.be

Speelpleinwerking Amigos
Wil je dat jouw kind een fantastische en avontuurlijke zomervakantie beleeft? Dan
is speelpleinwerking Amigos de oplossing! Dankzij een groep enthousiaste monitoren brengen kinderen en jongeren enkele geweldige vakantiedagen op het
speelplein door, vol sport, spel en plezier. Ze vervelen zich geen moment en dat
vijf weken lang.
Van maandag 16 tot en met vrijdag 20 juli 2012
Van maandag 23 tot en met vrijdag 27 juli 2012
Van maandag 30 juli tot en met 3 augustus 2012
Van maandag 6 tot en met 10 augustus 2012
Van maandag 13 tot en met 17 augustus 2012
(let op: niet op woensdag 15 augustus)
Praktisch
Kinderen vanaf drie jaar (effectieve geboortedatum) tot en met
tieners die net het tweede middelbaar beëindigd hebben.
 tart en einde van de activiteiten? Van 9 tot 12 uur en van
S
13.30 tot 16.30 uur.
 pvang? Vanaf 7.30 tot 9 uur, ’s middags van 12 tot 13.30 uur,
O
en van 16.30 tot 18 u.
Waar? Gemeentelijke basisschool, Polderbos 1, 9840 De Pinte
Inschrijven? Om lange wachtrijen te vermijden, vragen we
om het inschrijvingsformulier met de algemene gegevens en
de medische fiche volledig in te vullen, mee te brengen op de
eerste dag of vooraf binnen te brengen bij de jeugddienst. Inschrijven kan zowel ’s morgens als ’s middags rechtstreeks bij
de hoofdmonitoren, betalen gebeurt via een factuur die wordt
opgestuurd na de zomerwerking. Het inschrijvingsformulier en
de medische fiche vind je op de website www.depinte.be.
Prijs? Kinderen van Pintse gezinnen betalen onderstaande tarieven. Kinderen die niet tot deze groep behoren, betalen het
dubbele tarief. Inbegrepen in de prijs: een drankje, een versnapering en een verzekering. Prijs per halve dag.
Gezinnen met 1 kind:
€ 3,00
Gezinnen met 2 kinderen:
€ 2,75
Gezinnen met 3 kinderen:
€ 2,50
Gezinnen met 4 kinderen of meer:
€ 2,00
Opvang van 7.30 tot 9.00 uur:
Opvang van 12 tot 13.30 uur:
Opvang van 16.30 tot 17 uur:
Opvang van 17 tot 18 uur:

gratis
gratis
gratis
€ 1 per kind/per dag

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

terecht
bij
het
nummer

Brochure Kinderopvang in De Pinte 2012 - 2013
Eind augustus verschijnt er een nieuwe brochure ‘Kinderopvang in De Pinte 2012 - 2013’. In deze
gemeentelijke publicatie vindt u de opvangmogelijkheden voor kinderen tot veertien jaar: dagopvang
(door het OCMW van De Pinte en de kinderdagverblijven in de gemeente), buiten- en naschoolse
kinderopvang en de mogelijkheden op het vlak van occasionele opvang (Speelpleinwerking Amigos,
sportkampen Sportdienst De Pinte, thuisopvang zieke kinderen).
Deze brochure wordt begin september verdeeld via de scholen van De Pinte - Zevergem, kinderdagverblijven ... U vindt de brochure op dat moment in de e-bibliotheek op www.depinte.be > Publicaties
(zoeken op ‘kinderopvang’), of u kan een exemplaar halen in het gemeentehuis (in de infozuilen of
bij de communicatieambtenaar) of in het OCP.
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Nieuwbouw ‘Huis van het Kind’ in de Bommelstraat
Het gemeentebestuur bouwt momenteel aan een ‘Huis van het Kind’ in de Bommelstraat. In dit
gebouw, ’t Bommeltje, zullen op de eerste verdieping het consultatiebureau van Kind & Gezin, de
dienst opvanggezinnen van het OCMW én het opvoedingspunt gehuisvest zijn. De benedenverdieping zal volledig worden ingenomen voor het organiseren van de gemeentelijke buitenschoolse
kinderopvang. Hiervoor heeft het gemeentebestuur een overeenkomst afgesloten met Landelijke
Kinderopvang, een vzw die al 40 IBO’s in Vlaanderen uitbaat en dus ook op heel wat ervaring en
expertise kan terugvallen. Zij staan in voor een dynamisch, professioneel en veilig opvangaanbod.
Vanaf 1 september 2012 nemen zij onder de benaming IBO Stekelbees De Pinte de volledige organisatie van de gemeentelijke buitenschoolse kinderopvang over. Het gemeentebestuur is ervan
overtuigd dat de kwaliteit van de gemeentelijke buitenschoolse kinderopvang sterk zal verbeteren
door het samengaan met deze gespecialiseerde partner in combinatie met de nieuwe aangepaste
infrastructuur. Er kunnen trouwens meer dan dubbel zoveel kinderen opgevangen worden. Bovendien wordt ook de opvangtijd uitgebreid: elke woensdagnamiddag onmiddellijk na school tot 19 uur
en op alle schoolvrije dagen van 7 tot 19 uur. Ook tijdens alle schoolvakanties zal er opvang zijn van
7 tot 19 uur, behalve één week in paas- en kerstverlof en vier weken in de zomervakantie.
Reorganisatie naschoolse kinderopvang
Het gemeentebestuur maakt, in samenspraak met de schooldirecties, van dit nieuwe gegeven gebruik om ook de naschoolse kinderopvang op school te reorganiseren. De bedoeling hiervan is
tegemoet te komen aan ouders die nood hebben aan een langere opvang ’s avonds, ook op gewone
schooldagen. De opvang wordt dan als volgt georganiseerd:
1. De gratis ochtendopvang in de scholen blijft bestaan
2. Voor de woensdagnamiddag- en avondopvang kunt u kiezen tussen:
a. de korte opvang: hier worden de kinderen op woensdagnamiddag en op de andere dagen
’s avonds opgevangen op de eigen school gedurende ongeveer een uur na de normale
aanwezigheid van de kinderen. Deze opvang start telkens 15’ na het belsignaal.
b. de lange opvang: hier wordt uw kind ’s avonds of op woensdagmiddag gratis met de
bus naar de lokalen van de buitenschoolse kinderopvang (IBO Stekelbees) gebracht
waar het maximaal tot 19 uur terecht kan.
U zal heel flexibel kunnen kiezen. Dat betekent dat u dagelijks de keuze zal kunnen maken die u op
dat moment het best past.
De Landelijke Kinderopvang organiseert in juli en augustus twee inschrijfmomenten voor de buitenschoolse kinderopvang.
Wanneer? 5 juli en 20 augustus om 19.30 uur
Waar? OCP, Polderbos 20.
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Inschrijvingsdagen scholen schooljaar 2012 - 2013
Basisschool De Pinte - De Kleine Prins
Inschrijvingen:
Van 2 tot 5 juli 2012, van 9 tot 11.30 uur
Van 20 tot en met 31 augustus 2012 (zaterdag op afspraak)
U kunt terecht bij de directeur van 9 tot 11.30 uur of na afspraak via 09 282 46 02
Vanaf 27 augustus is de school open van 14 tot 16 uur (niet op woensdag)
Gemeentelijke Basisschool De Pinte
Denkt u eraan uw kind op de gemeentelijke basisschool De Pinte in te schrijven of
wenst u inlichtingen over hoe en wat er allemaal wordt geleerd op de blije school,
aarzel dan niet en kom een kijkje nemen…
Van maandag 2 juli tot en met vrijdag 6 juli, van 10 tot 12 uur
Van maandag 20 augustus t.e.m. vrijdag 31 augustus, van 10 tot 12 uur
Wenst u op een ander moment in te schrijven? Bel dan:
o naar school: 09 282 64 02
		
o of naar de directie: Dominique Vincent 0494 23 72 55
Gelieve bij inschrijving steeds de sis-kaart van uw kind + briefje van de mutualiteit mee te
brengen.
U kunt uiteraard ook via www.gemeenteschooldepinte.be onze school wat beter leren kennen.

www.depinte.be

Leefschool De Boomhut
Voor inschrijvingen kunt u ons gedurende de ganse vakantie bereiken op het nummer 0499 93 47 21, of per e-mail op
de.boomhut@hotmail.com.
Na  afspraak is de school te bezoeken tijdens de eerste week van juli en opnieuw vanaf donderdag
16 augustus en dit tussen 9 uur en 16 uur.
Vrije Basisschool De Pinte
Voor de kinderen geboren in 2010 is de maximumcapaciteit (52 kinderen) bereikt. Ouders die hun kinderen alsnog wensen in te schrijven,
ontvangen een weigeringsdocument en komen op een wachtlijst te staan
in chronologische volgorde. Zij worden in volgorde verwittigd indien er een plaats vrij komt.
Meer informatie? Op werkdagen tot en met 6 juli tussen 10 en 12 uur en vanaf 22 augustus tot en
met 31 augustus tussen 10 en 12 uur.
Open klassen op zaterdag 1 september 2012 van 10 tot 12 uur.
Contactgegevens:
Geert De Troyer
tel. 09 282 80 40
directeur@vbs-depinte.be
Vrije Basisschool Zevergem
Voor het komende schooljaar 2012-2013 heeft de vrije basisschool Zevergem
nog talrijke plaatsen open voor alle leeftijden, dus ook voor de instappertjes van
2,5 jaar.
Voor vrijblijvende inlichtingen en inschrijvingen kunt u, ook gedurende de vakantieperiode, steeds contact opnemen met de directeur Wim Aers, schooltelefoon 09 385 47 13, thuistelefoon 09 385 81 05.
E-mail: schoolzevergem@scarlet.be
Bezoek de website: www.vbszevergem.be
Erasmus@Heneum De Pinte (KA Erasmus)
 anaf heden tot en met 5 juli 2012 (weekdagen: van 9 tot 12 uur en
V
van 14 tot 17 uur)
Van 20 augustus tot en met 31 augustus 2012 (weekdagen: van
9 tot 12 uur en van 14 tot 17 uur)
Zaterdag 25 augustus 2012 (van 9 tot 12 uur)
Contactpersoon: Miguel Detemmerman, directeur
tel. 09 321 21 70
e-mail: Ka.depinte@g-o.be
www.erasmusatheneum.be

Nieuwe procedure inschrijving lagere scholen in De Pinte schooljaar
2013-2014
De inschrijvingen van peuters, kleuters en nieuwe leerlingen voor het schooljaar 2013-2014 verlopen op de volgende manier:
1. Kinderen die behoren tot een voorrangscategorie, dus broers en zussen die behoren tot dezelfde leefeenheid met ten minste een gemeenschappelijke ouder of met dezelfde hoofdverblijfplaats,
en kinderen van personeel, bieden zich aan om in te schrijven tijdens de voorrangsperiode. Die
loopt vanaf de eerste schooldag van september 2012 t.e.m. de laatste schooldag van februari
2013.
2. Kinderen die niet tot een voorrangscategorie behoren, bieden zich aan om in te schrijven
vanaf vrijdag 1 maart 2013.
In beide periodes lopen de inschrijvingen chronologisch.
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Welzijn
Wachtlijsten
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maandag 25 juni: 		
dinsdag 26 juni:
woensdag 27 juni:
donderdag 28 juni: 		
zaterdag 30 juni: 		
zondag 1 juli: 			

Dr. K. Vanderlinden
Dr. G. Dujardin
Dr. J. Ossieur
Dr. F. Pieters
Dr. P. Van Renterghem
Dr. P. Van Renterghem

maandag 2 juli: 			
dinsdag 3 juli:
woensdag 4 juli:
donderdag 5 juli:
zaterdag 7 juli: 			
zondag 8 juli: 			

Dr. A. Van Poucke
Dr. P. Moisse
Dr. P. Moisse
Dr. P. Moisse
Dr. J. Dossche
Dr. L. Van Poucke

maandag 9 juli:
dinsdag 10 juli:
woensdag 11 juli:
donderdag 12 juli:
zaterdag 14 juli: 		
zondag 15 juli: 			

Dr. P. Moisse
Dr. P. Moisse
Dr. M. De Smet
Dr. E. Weytens
Dr. P. Moisse
Dr. P. Moisse

maandag 16 juli:
dinsdag 17 juli:
woensdag 18 juli:
donderdag 19 juli
zaterdag 21 juli: 		
zondag 22 juli: 			

Dr. L. Van Poucke
Dr. P. Moisse
Dr. J. Ossieur
Dr. P. Van Renterghem
Dr. I. Lampens
Dr. I. Lampens

maandag 23 juli: 		
dinsdag 24 juli: 			
woensdag 25 juli: 		
donderdag 26 juli:
zaterdag 28 juli: 		
zondag 29 juli: 			

Dr. A. Van Hecke
Dr. A. Van Hecke
Dr. K. Vanderlinden
Dr. I. Lampens
Dr. G. Dujardin
Dr. G. Dujardin

maandag 30 juli: 		
dinsdag 31 juli:
woensdag 1 augustus: 		
donderdag 2 augustus: 		
zaterdag 4 augustus:		
zondag 5 augustus: 		

Dr. G. Dujardin
Dr. W. Standaert
Dr. F. Pieters
Dr. A. Van Poucke
Dr. P. Moisse
Dr. P. Moisse

maandag 6 augustus:
dinsdag 7 augustus:
woensdag 8 augustus:
donderdag 9 augustus:
zaterdag 11 augustus: 		
zondag 12 augustus: 		

Dr. P. Moisse
Dr. P. Moisse
Dr. P. Moisse
Dr. P. Moisse
Dr. E. Weytens
Dr. W. Standaert

maandag 13 augustus:
dinsdag 14 augustus: 		
woensdag 15 augustus: 		
donderdag 16 augustus:
zaterdag 18 augustus: 		
zondag 19 augustus: 		

Dr. P. Moisse
Dr. F. Pieters
Dr. F. Pieters
Dr. M. De Smet
Dr. A. Van Poucke
Dr. A. Van Poucke

maandag 20 augustus:
dinsdag 21 augustus:
woensdag 22 augustus:
donderdag 23 augustus:
zaterdag 25 augustus: 		
zondag 26 augustus: 		

Dr. J. Ossieur
Dr. L. Van Poucke
Dr. P. Moisse
Dr. E. Weytens
Dr. K. Vanderlinden
Dr. J. Dossche

www.depinte.be

maandag 27 augustus:
dinsdag 28 augustus:
woensdag 29 augustus:
donderdag 30 augustus:
zaterdag 1 september: 		
zondag 2 september: 		

Dr. E. Weytens
Dr. J. Dossche
Dr. J. Dossche
Dr. I. Lampens
Dr. P. Van Renterghem
Dr. P. Van Renterghem

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		
Dokter van wacht 		
09 280 08 80				
Tandarts van wacht
0903 39 969 (€ 1,50 / min.)
Apotheker van wacht		
0900 10 500 (€ 0,45 / min.)		

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

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

Slimmer in de zon, hoe doe je dat?
Mocht iedereen zich vanaf zijn kinderjaren beschermen tegen de zon, dan
zouden we tot 90% van de huidkankers vermijden. Helaas stijgt het aantal
huidkankers nog elk jaar, nu komt de kanker voor bij 1 op de 75 mensen, en
dat vooral door ons onverstandig zongedrag.
Stichting tegen Kanker lanceert een nieuwe preventiecampagne voor kinderen, ouders en leerkrachten. De campagne met als slogan ‘Slimmer in
de zon’ leert kinderen de juiste reflexen aan die hen heel hun leven lang
beschermen. We zetten de tien zonnepreventietips - voor jong én oud - nog
eens op een rijtje, want zonnepreventie blijft allernoodzakelijk.

Tien tips om de hele familie te beschermen tegen de zon

1. Geef het goede voorbeeld
2. Let erop dat uw kind niet verbrandt
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3. Blijf in de schaduw tussen 12 en 15 uur: dat zijn de uren waarop de zon het meest intens schijnt.
Schaduw blijft de beste bescherming.
Tip: is uw schaduw kleiner dan uzelf, dan is er een verhoogd risico op zonnebrand
4. Geef uw kind aangepaste kledij, een hoed met brede rand, een droog T-shirt, een zonnebril met
een goede UV-bescherming
5. Smeer kinderen in met een waterproof zonnebrandcrème van minimum factor 30, smeer ze in een
half uur voordat ze de zon in gaan, smeer elke twee uur opnieuw in en gebruik voldoende crème
6. Houd baby’s van minder dan 1 jaar uit de zon
7. Laat kinderen nooit onder de zonnebank gaan of bruiningslampen gebruiken
8. Kijk de UV-index na op de website van het KMI of in de krant
 Is de UV-index lager dan 3? Dan is de kans op zonnebrand klein en is er geen bescherming nodig
Let bijzonder op vanaf index 6 en 7
Bij een UV-index van 8 of hoger is een maximale bescherming vereist
9. Let op voor reflecterende oppervlakken als water, sneeuw, zand ...
10. Praat erover op school
 Vraag aan de verantwoordelijken dat ze erop letten uw kind zo goed mogelijk te beschermen.
 Geef uw kind zonnecrème, een pet of hoedje en een zonnebril mee voor recreatieve uitstappen en excursies
Meer info? Bezoek de  website http://www.kanker.be/ en klik op de banner ‘Slimmer in de zon’.
Bron: Stichting tegen Kanker

Vijf sleutels voor veilig voedsel
Voedselveiligheid is ook een zaak van de consument. Je voedsel veilig
houden is helemaal niet zo moeilijk als sommigen denken. Eigenlijk volstaat het vijf eenvoudige regels te volgen.

Sleutel 1: gebruik goede producten en drinkbaar water!

 Ga na het boodschappen doen zo snel mogelijk naar huis en
stop wat koel bewaard moet worden direct in de koelkast
Kijk naar de houdbaarheidsdata en lees aandachtig de raadgevingen op de etiketten in verband met bewaring of gebruik
Vermijd beschadigde verpakkingen
Gebruik schoon en veilig water
Was altijd groenten en fruit, zeker als je ze rauw eet
Vergeet ook de voorverpakte en voorgesneden rauwe groenten niet te wassen

Waarom?
Rauw voedsel, vuil water en ijs kunnen besmet zijn met gevaarlijke microorganismen en chemische stoffen. Giftige chemische stoffen kunnen gevormd worden in beschadigd
en beschimmeld voedsel. Je kunt het risico hierop verminderen door je voedsel zorgvuldig uit te
zoeken en eenvoudige maatregelen te nemen als wassen en schillen.

Sleutel 2: houd rauwe en bereide voeding apart!

 oud rauw vlees, rauwe kip en rauwe vis gescheiden van ander
H
voedsel
Gebruik voor rauwe producten het liefst telkens andere

messen, vorken en snijplanken
Gebruik bij het bereiden van voedsel nooit schalen, vorken of
messen waar al rauwe producten op gelegen hebben zonder ze
eerst grondig te hebben gereinigd
Bewaar voedsel in gesloten recipiënten. Zo voorkom je dat

rauw en bereid voedsel met elkaar in contact komen

Waarom?
Op rauw voedsel en dan vooral op vlees, kip of vis en in hun sappen kunnen gevaarlijke microorganismen zitten. Deze micro-organismen kunnen tijdens het klaarmaken andere levensmiddelen
besmetten (bijvoorbeeld rauwe groenten).

Sleutel 3: verwarm voedsel goed!
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 org ervoor dat gehakt, rollades en kip goed doorbakken
Z
zijn
Zorg dat alles door en door opgewarmd wordt tot
minstens 65° C
Breng soep aan de kook
Zorg dat de vleessappen van bereide kip en vlees helder
zijn en niet meer roze
Warm je voedsel opnieuw op, verwarm het dan door en
door tot minstens 65° C

Waarom?
Als je producten goed opwarmt, worden bijna alle gevaarlijke micro-organismen gedood.

Sleutel 4: bewaar voedsel bij een goede temperatuur!

 oud bereid voedsel niet langer dan twee uur bij kamertempeH
ratuur
Bewaar gekookt voedsel voor het opdienen bij een temperatuur
van ten minste 65° C
 Koel alle gekookt en bederfelijk voedsel zo snel mogelijk af;
gebruik voor grote hoeveelheden een bad met koud water; om
het afkoelen te versnellen, kan je ze ook in de koelkast plaatsen
Dek de producten goed af
Bewaar gekoeld voedsel niet te lang, zelfs niet in de koelkast
Houd de temperatuur van de koelkast onder de 4°C en controleer dat regelmatig
Ontdooi bevroren voedsel bij voorkeur in de koelkast en niet bij kamertemperatuur

Waarom?
Micro-organismen vermeerderen zich heel snel bij kamertemperatuur. Als het voedsel bewaard
wordt bij temperaturen lager dan 4°C of hoger dan 65°C wordt de groei ervan vertraagd of gestopt.
Een aantal gevaarlijke micro-organismen kunnen echter ook beneden de 4°C groeien.

www.depinte.be

Sleutel 5: houd het vooral netjes!

Was je handen voor je eten klaarmaakt
Was je handen na elk toiletbezoek
Houd alles proper wat in contact komt met voedsel
Houd insecten en ander ongedierte weg uit je keuken en je
bergplaats

Waarom?
Van de meeste micro-organismen word je niet ziek. Maar er bestaan
ook gevaarlijke micro-organismen. Ze komen voor in grond, water, dieren en mensen. Ze kunnen op
het voedsel worden overgebracht door vuile handen, schoonmaakdoeken en snijplanken.
Bron: FAVV

Worden jouw kinderen proefkampioenen (ook met veilig voedsel)?
“Bweikes, da’s vies! Niet lekker! Lust ik niet!”
Herken je dit? Worstelen jouw kinderen ook wel
eens met broccoli, witloof of spruitjes? Terwijl ze
frietjes, ijsjes en chocolade in een wip naar binnen spelen? Rustige maaltijden en gemakkelijke
eters zijn de droom van elke ouder met jonge kinderen. Vaak is de realiteit anders.
Kinderen moeten leren proeven
Ze hebben van nature een voorkeur voor zoete
en zoute smaken. Zure en bittere smaken moeten
ze leren aanvaarden. Hieronder lijsten we enkele
handige en eenvoudige tips op om van kinderen echte proefkampioenen te maken. Want hoe
vroeger kinderen experimenteren met een waaier
aan smaken, hoe meer ze lusten.
 Toon hoe het moet, zelf gezond eten is de eerste stap naar een
gezonder leven van jouw kind
 Belonen met zoet is geen goed idee. Beloof geen koek aan het eind
van de maaltijd, want dan proeven je kinderen om de verkeerde redenen. Zo houden ze ook steeds een gaatje vrij voor het dessert
 Structuur doet wonderen. Eet daarom op vaste tijdstippen. Ook de
tussendoortjes beperk je beter tot twee per dag en niet vlak voor of
na de maaltijden
 Het bord hoeft niet altijd leeg. Genoeg is genoeg. Jij bepaalt wat, waar
en wanneer je kind eet en je kind bepaalt de hoeveelheid
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 Zorg voor een aangename en ontspannen sfeer aan tafel. Eet zo
vaak mogelijk samen met je kinderen
 Betrek je kinderen bij de maaltijden. Laat hen de tafel versieren of
kook samen een gezond gerecht
Morsen mag, maar eerst de handen wassen
 Bij het proeven van nieuwe smaken, zoals spinazie of witloof, gebruiken kinderen al hun zintuigen. Geef hen daarom voldoende tijd om te
kijken, voelen en ruiken, alvorens ze ervan proeven
 De aanhouder wint! Bij de meeste kinderen moet een nieuwe smaak acht à tien keer
aangeboden worden. Maar geen nood, in elk kind zit een proefkampioen.
De Pinte testgemeente voor project proefkampioenen
De kinderen tussen drie en acht jaar die deze zomer hun vakantie doorbrengen op het speelplein Amigos worden meteen gebombardeerd tot echte proefkampioenen.

Tele-Onthaal Oost-Vlaanderen zoekt vrijwilligers
“Vrijwilliger zijn bij Tele-Onthaal, dat doet wat met je … Het
verrijkt en verruimt je leven. De verhalen raken je vaak tot in
het diepste van je hart. Het heeft zin om er te zijn!”
(vrijwilliger Tele-Onthaal)
Iedereen kan via het gratis telefoonnummer 106 en via chat
anoniem terecht bij Tele-Onthaal voor een gesprek wanneer het op een bepaald moment moeilijk gaat in het leven
of wanneer men informatie zoekt over gespecialiseerde hulpverlening.
De hulplijn wordt minimaal vier uur per week door vrijwilligers bemand. Zij worden voor hun taak opgeleid en verder
begeleid door beroepskrachten. De vrijwilligers ontvangen
een vergoeding voor de verplaatsingen.
Voel jij het kriebelen mensen te helpen?
Bel 09 220 82 92 of e-mail naar
oost-vlaanderen@tele-onthaal.be.
Je bent ook van harte welkom op de infoavond van Tele-Onthaal op dinsdag 21 augustus 2012 om 20 uur in Brasserie
‘t Vosken, Sint-Baafsplein 19, 9000 Gent.
Meer info: www.tele-onthaal.be

ERGENS MEE BLIJVEN ZITTEN
HELPT JE GEEN STAP VERDER
BEL 106 OF CHAT VIA TELE-ONTHAAL.BE
DAG EN NACHT, ANONIEM

18763_TELEONTHAAL_Def_A4.indd 2

23/02/11 13:51

Gezonde paarden in de wei
Paarden op de weide

• toezicht houden op merries die op het punt
staan om te veulenen;
• zieke en gewonde dieren verzorgen,
(laten) behandelen en goed huisvesten;

Paarden op
de weide

Richtlijnen voor paarden

Paardenverwaarlozing komt jammer
genoeg
steeds opvaker
voor.
Vooral
de weide:
waarom?
houden, betekent
ook…
in periodes van extreme weersomstandigheden krijgt de inspectiedienst
Dierenwelzijn van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu veel klachten over paarden op de weide. Een paard
kopen kan vandaag voor enkele honderden euro’s maar
deinzorg
kost hanPaarden
nood
denvol tijd en geld. Bovendien blijken heel wat nieuwe eigenaars niet te
weten wat paarden op de weide precies nodig hebben.
De dienst Dierenwelzijn van de FOD Volksgezondheid brengt dan ook de
folder ‘paarden op de weide’ uit, met praktische richtlijnen
voor nieuwe
Meld verwaarloosde paarden
paardenhouders. Voedsel en drinkwater, beschutting en een juiste omheining zijn de drie grote thema’s. Er staan ook tips in over de gezondheid van
de paarden en het onderhoud van de weide.
• dagelijks de gezondheid en het welzijn
van de dieren controleren;

Deze richtlijnen voor het welzijn van paarden op de
weide zijn gebaseerd op het advies van de Raad
voor Dierenwelzijn. Dit officieel adviesorgaan van de
federale overheid bestaat uit wetenschappers, vertegenwoordigers van de betrokken sectoren en van
dierenbeschermingsorganisaties.

• de hoeven tijdig bekappen;

• zorgen voor de juiste vaccinaties en ontworming
(vraag raad aan uw dierenarts);
• een droge, comfortabele huisvesting met
voldoende bewegingsvrijheid bieden;

• de weide proper houden, gebruik maken van
wisselweiden en aan weidebloten doen.
Door regelmatig mest te verwijderen verkleint
de kans op wormbesmetting en kan het gras
beter groeien.

Elk jaar behandelt de inspectiedienst Dierenwelzijn van
de FOD Volksgezondheid honderden klachten over
paarden die in slechte omstandigheden op de weide
worden gehouden. De meeste van deze klachten zijn
gegrond. De oorzaak van de problemen is vaak te
wijten aan de gebrekkige kennis van eigenaars over de
behoeften van hun paarden.

Als u merkt dat een paard in slechte omstandigheden
leeft, kunt u dat melden aan de inspectiedienst
Dierenwelzijn van de FOD Volksgezondheid,
Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu:
• via het webformulier op www.dierenwelzijn.belgie.be
• via 02/524.73.34
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Interesse om meer te weten?
Je kan een exemplaar van de folder bestellen via
dierenwelzijn@gezondheid.belgie.be of 02 524 74 11.

www.depinte.be

Als u een klacht indient, bezorg ons dan
ook de gegevens van de eigenaar en indien
mogelijk duidelijke foto’s van de paarden en hun
leefomstandigheden. Als u niet weet wie de eigenaar
is, dient u best een klacht in bij de lokale politie.

DG Dier, Plant en Voeding / Dienst Dierenwelzijn
Victor Hortaplein 40, bus 10, 1060 Brussel
Tel: 02/524.74.11 | Fax: 02/524.74.48
E-mail: dierenwelzijn@gezondheid.belgie.be

V.U.: Dirk Cuypers, Victor Hortaplein 40 bus 10, 1060 Brussel - D/2012/2196/41

• de paarden beschermen tegen insecten
zoals dazen en muggen en waakzaam zijn
voor zomerschurft;

PRATEN IS DE
EERSTE STAP

MET DANK AAN JOBJORISENMARIEKE.NL EN

EEN ADVIES VAN
DE RAAD VOOR DIERENWELZIJN

OCMW
Nieuws uit het Woonzorgcentrum Scheldevelde
Aan alle inwoners vanaf 55 jaar, wonende in De Pinte-Zevergem
Bent u liefhebber van het kaartspel, of wilt u het kaartspel opnieuw leren, dan hebben we goed
nieuws voor u!
Vanaf donderdag 6 september 2012 starten we immers opnieuw met de kaartnamiddagen.
Wanneer? Elke eerste en derde donderdag van de maand, van 14 uur tot 16.45 uur.
Waar? In het Woonzorgcentrum Scheldevelde, Kasteellaan 41 De Pinte (tel. 09 280 72 96).
Prijs? Inschrijven is gratis, bovendien krijgt u koffie en koek.
Bent u geïnteresseerd of kent u mensen die geïnteresseerd zijn? Bezorg dan onderstaande inschrijvingsstrook terug aan het onthaal van het WZC Scheldevelde.

Inschrijvingsstrook 2012
Naam en voornaam: …..................................................………………………………………………
Straat: …………..............................................…………………………………………………………
Gemeente ………………..............................................……………………………………………….
Tel. …………………….
Schrijft zich in voor de kaartnamiddagen in het Woonzorgcentrum Scheldevelde.

Politie
TPA’ers zijn voortaan ‘diefstalpreventieadviseurs’
Burgers die ooit al technopreventief advies (TPA) gekregen hebben, zijn daar doorgaans heel tevreden over. Alleen kennen veel
mensen het TPA-aanbod onvoldoende. Daarom werd de benaming veranderd naar diefstalpreventieadviseur. Nu kunnen
mensen zich onmiddellijk voorstellen welk nut een dergelijk advies
voor hen kan hebben.
De diefstalpreventieadviseur in onze zone is inspecteur Melissa
Beulens. Je kunt bij haar terecht voor advies om jouw woning beter tegen inbraken te beveiligen en eventuele schade te beperken.
Dit is een gratis service van onze politiezone en volledig vrijblijvend.
Maak vandaag nog een afspraak!
Inspecteur Melissa Beulens
Florastraat 19, 9840 De Pinte
Tel. 09 321 76 97, melissa.beulens@pzschelde-leie.be
Meer info (beveiligingstips, overheidspremies …) vind je op www.scheldeleie.be.
Uw veiligheid, daar gaan wij voor!
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Nieuws uit de raden
Samenvatting van de gemeenteraad van 5 maart 2012
 Goedkeuring voor het aanleggen en openen van nieuwe wegen voor de verkaveling “Bommelhoek” in de Bommelstraat
Goedkeuring voor een of meerdere parkeerplaatsen voor mindervaliden in De Pinte
 oedkeuring samenwerkingsovereenkomst groenpool Parkbos 2011-2014, samen met
G
het protocol voor de nieuwe huisstijl
 Goedkeuring voor het aangepast voorontwerp en raming voor het sportpark Moerkensheide
Goedkeuring operationele prezone Centrum Oost-Vlaanderen
Goedkeuring statutenwijziging Kleine Landeigendom Het Volk cvba

Samenvatting van de gemeenteraad van 2 april 2012
 oedkeuring van het ontwerp en de raming wegen- en rioleringswerken in de BommelG
straat-Breughellaan. Ook komt de gemeente tussen in de uitvoering van een gescheiden
afvoer van afvalwater en hemelwater op privéterrein n.a.v. werken aan de openbare riolering in de Bommelstraat-Breughellaan
 Goedkeuring van de aanpassing van de afbakening van de blauwe zone ter hoogte van
het appartementsgebouw hoek Kerkplein - Polderdreef, op de hoek Stationsstraat –
Koning Albertlaan, ter hoogte van Kasteellaan 2 (Post), Baron de Gieylaan (vanaf kruispunt
Kerkplein tot aan de rotonde t.h.v. de Kasteellaan). Ook goedkeuring voor de aanpassing
van het retributiereglement parkeren en bewonerskaarten in de blauwe zone
Kennisname van het milieujaarprogramma 2012 en evaluatie 2011
 Opstalovereenkomst tussen stad Gent en gemeente De Pinte betreffende het creëren van
bijkomende parkeerplaatsen aan het station (percelen Stationsstraat- J. Anthierenslaan)
 oedkeuring jaarverslag en jaarrekening 2011 van de Interlokale Vereniging BurensportG
dienst Leiestreek
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Goedkeuring ontwerp, ramingen en bestekken Sportpark Moerkensheide
 oedkeuring van de verlengde werking van de huidige scholengemeenschap met drie
G
jaar vanaf 1 september 2011

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.
Jeugdraad 2012-02-09:
Advies voorontwerp Moerkensheide
Gemeenteraadsverkiezingen 14 oktober 2012: organisatie debatten via Debattle
Subsidies werkjaar 2010-2011 – uitbetaling 2012
GROS 2012-02-14
Technische ondersteuning voor verengingen wordt geval per geval bekeken
Verdeling subsidies

www.depinte.be

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.
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
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 dit formulier opsturen naar, of afgeven bij:
Gemeente  De Pinte - Meldingen
t.a.v. Christine Bonheure
Koning Albertlaan 1, bureau 4
9840 De Pinte
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Programma Oogstkermis 2012
Dorp Zevergem
Vrijdag 17 augustus
21.00 uur Streekbierenavond
Wezeltent Dorp Zevergem
Gratis Toegang

Zaterdag 18 augustus
19.00 uur Curieuzeneuzen met straatanimatie
The Almost Swinging Jazz Band
Tanssia Twirling Girls

23.00 uur Spetterend vuurwerk

Zondag 19 augustus
15.30 uur Aflossingsduatlon
17.00 uur Zevergemse Duatlon
Dorp Zevergem
3 km lopen en 17 km fietsen

Info en inschrijvingen Geert De Clercq: 09 385 88 86
Onder de deelnemers worden twee waardevolle prijzen verloot.

Organisatie: WeZel
Met dank aan Gemeentebestuur De Pinte en de Vrije Basisschool Zevergem

Info: www.dewezel.be

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

